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คำนำ 

 

 แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2564  ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม จังหวัด
นครสวรรค ฉบับนี้จ ัดทำขึ ้นโดยการวิเคราะหและสังเคราะห จากกรอบแนวคิด หลักการ ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิสัยทัศน พันธกิจ  ยุทธศาสตร
การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–๑๙ ) และรายงานการประเมินตนเองและจากผลการประเมิน
ภายนอก  
 นอกจากนี้ทางคณะผูจัดทำไดดำเนินการ  วิเคราะห SWOT เพ่ือแสดงจุดแข็งและโอกาส 
จุดออน และอุปสรรค  สรุปฐานะตำแหนงของการบริหารจัดการโรงเรียนวาอยูในฐานะเชนไร แลวนำ
ผลการวิเคราะหจัดทำเปนกรอบแนวคิด นำเสนอรูปแบบกิจกรรม งานโครงการ เพื่อเปนแนวทางใน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป  เพื่อสนองตอบตอคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน และ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยการบริหารงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
กำหนดไวเปนการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและบนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–๑๙) 

 ขอขอบคุณคณะผูบริหารโรงเรียน หัวหนากลุมบริหาร  หัวหนากลุมงาน และหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูที่ใหความรวมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 256๔ ใหสำเร็จ
ลุลวงไปดวยดี 
 
 
 

 

       กลุมงานนโยบายและแผนงาน 

             โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 
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ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌมิ 

สมาคมผูปกครองและคร ู

สมาคมศิษยเกา น.ม.ม. 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
มูลนิธิสงเสริมการศึกษา น.ม.ม. 

กลุมงานบริหารสินทรัพยและ

สำนักงาน 
-  งานสำนักงานกลุมบริหาร 
-  งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-  งานเลขาสมาคมผูปกครอง 
และครู 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานพัสดุ       
-  งานระดมทรัพยากรและลงทุน
เพื่อการศึกษา 
-  งานธนาคารโรงเรียน   
-  งานสวัสดิการเงินกู 
-  งานประกันอุบัติเหต ุ
-  งานสารบรรณโรงเรียน         
และ E-office 
กลุมงานนโยบายและแผน 
-  งานสารบรรณ พัสดุและการเงิน 
-  งานแผนงาน 
-  งานขอมูลและสารสนเทศ 
-  งานควบคุมภายใน 
 
กลุมงานประเมินมาตรฐานและ

ควบคุมคุณภาพ 
- งานประกันคุณภาพภายใน 
- งานประเมินคุณภาพภายนอก 
- งานรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

กลุมงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
-  งานประสานงานโรงเรียน     

นวมินท 5 ภูมิภาค 

กลุมบริหารงบประมาณ 

กลุมงานสำนักงานบริหารวิชาการ 
-  งานสารบรรณ การเงินและ
พัสดุ  

กลุมงานสงเสริมวิชาการ 
- งานหลักสูตร     
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานกระบวนการจัดการเรียนรู 
- งานสงเสริมวิชาการ  
- งานกลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- งานขอมูลสารสนเทศวิชาการ 
- งาน พรบ.การศึกษาและรับ

นักเรียน 

กลุมงานวิจัย ผลิตสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี
- งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- งานพัฒนาสื่อ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
- งานพัฒนาแหลงเรียนรู  
- งานหองสมุด  

กลุมงานทะเบียนนักเรียน 
- งานวดัผล ประเมินผล เทียบโอน 
- งานทะเบียนและประมวลผล 
 

กลุมงานสัมพันธชุมชนเชิงวิชาการ 

- งานเผยแพรความรูสุมชน  
- งานบริการชุมชน 

กลุมบริหารวิชาการ 

กลุมงานสำนักงานบริหารบุคคล 
- งานสารบรรณ  การเงิน พัสดุ
และสวัสดิการ  
- งานขอมูลสารสนเทศ และ
ประชาสัมพันธ  
 
กลุมงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
- งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
- งานคณะส ี
- งานรักษาความปลอดภัย “งาน
สารวัตรนักเรียน” 
- งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- งานสงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
- งานปองกันและแกไขปญหา   

ยาเสพติดและเอดส 
- งานเครือขายผูปกครองนักเรียน 
- งานรักษาความปลอดภัย วินัย
จราจร 

กลุมงานบุคลากร 
- งานวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหนง 
- งานสรรหา การบรรจุแตงตั้ง

การโยกยาย และออกจาก

ราชการ 
- งานเสริมสรางประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ 
- งานวินัยและการรักษาวินัย 
- งานเชดิชูเกียรติและสรางขวัญ

 
งานสมาคมศิษยเกาโรงเรียน    

นวมินทราชูทศิ  มัชฌิม  

กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมงานสำนักงานบริหารท่ัวไป 
-  งานสารบรรณ  การเงินและ
พัสดุ  

กลุมงานอาคารสถานที ่
- งานอาคารสถานที่บรรยากาศ

และ  สิ่งแวดลอม 
- งานบรรยากาศหองเรียน 
งานนักการภารโรงและลูกจาง 

กลุมงานอนามัย 
- งานสงเสริมสุขภาพอนามัย    
- งานโภชนาการ 
- งานโครงการอาหารกลางวัน 

กลุมงานประชาสัมพันธ 
-  งานประชาสัมพันธภายใน/

นอกโรงเรียน 
-  งานหนังสือทูลเกลา 
-  งานโสตทศันูปกรณ 
 

กลุมงานสวัสดิการโรงเรียน 
- งานสวัสดิการ  
- งานยานพาหนะ 

งานสัมพันธชุมชน 

กลุมบริหารท่ัวไป 

โครงสรางการบริหารงาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 



 สวนท่ี 1 
สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

สภาพทั่วไป 
      ชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  ต้ังอยูเลขที่ 88/7  หมูที่ 10 ตำบลนครสวรรคตก  

อำเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย 60000  โทรศัพท  0-5622-6736
โทรสาร  0-5622-6736   E – mail :  info@nmm.ac.th   Website : nmm.ac.th   ส ั ง กัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค  เปดสอนตั้งแต  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ถึง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   

      มีเขตพ้ืนที่บริการ  8  ตำบล ไดแก 
 1)  ตำบลนครสวรรคตก 
 2)  ตำบลวัดไทรย 
 3)  ตำบลบางมวง 
 4)  ตำบลบานมะเกลือ 
 5)  ตำบลตะเคียนเลื่อน 
 6)  ตำบลบางพระหลวง 
 7)  ตำบลหนองกรด 
 8)  ตำบลบึงเสนาท 

 

 ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
        โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  เปนโรงเรียนหนึ่งในจำนวน  5  โรงเรียน  ที่อยูใน
โครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม  
พ.ศ. 2530 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหโรงเรียนนี้เปน
อนุสรณ  แหงความตระหนักและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใหกวางไกลทั่วทุกทิศ  จึงประกาศ 
จัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ข้ึน  5 โรงเรียนตามหลักภูมิศาสตร ของประเทศ ภาคละ  1  โรงเรียน 
ดังน้ี  

ภาคเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  ที่จังหวัดเชียงใหม  
        ภาคกลาง   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌมิ  ที่จังหวัดนครสวรรค  
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  ที่จังหวัดมุกดาหาร  
        ภาคใต    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ที่จังหวัดสงขลา  
        สวนกลาง   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
       กรมสามัญศึกษามีเจตนาอันแนวแนที่จะจัดต้ังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทั้ง 5 แหง ให

เปนโรงเรียนขนาดใหญ 60 หองเรียน สามารถรับนักเรียนเขาเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลาย  จำนวน  2,700  คน  โดยจัดใหโรงเรียนมีความพรอมความสมบูรณ  ดานอาคารเรยีน  
อาคารประกอบ  วัสดุครุภัณฑ  อุปกรณการเรียนการสอน  ตลอดจนกำลังบุคลากร กรมสามัญศึกษา
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ปรารถนาที่จะสงเสริมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  5  แหง  ใหมีคุณภาพมาตรฐานสูง มีเอกลักษณ
เฉพาะตัวในดานการบริหาร  การปกครอง  นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีศีลธรรมจรรยาและมีความ
กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติและพระมหากษัตริย  อยางดีเยี่ยมสมกับชื่อ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
         โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  31  มีนาคม 
2529  สถานที่ต้ังเลขที่ 88/7  หมู 10 ถนนนครสวรรค – พิษณุโลก ตำบลนครสวรรคตก  อำเภอ
เมือง  จังหวัดนครสวรรค  โดยใชคายลูกเสือพระบาง  มีเน้ือที่ทั้งสิ้นประมาณ  32  ไร  3  งาน  29 
ตารางวา  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาอนุมัติในหลักการ  ใหกรมสามัญศึกษา  ใชประโยชนใน
ที่ดินดังกลาว 
   

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ขอมูลโรงเรยีน 
อัตลักษณลูกนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  : “ลูกนวมินทมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย” 
เอกลักษณของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌมิ 
      : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เปน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ปรัชญาโรงเรียน         :   ความรู คูคุณธรรม  
ปณิธานของโรงเรียน    :  นวมินทราชูทิศ นอมจิตเพ่ือในหลวง  
คำขวัญ                    :  รักษศักด์ิศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ  
สัญลักษณของโรงเรียน :  พระมหาพิชัยมงกุฎ รองรับดวยชื่อ " โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
สีประจำโรงเรียน         :  น้ำเงิน - เหลือง 
 สีน้ำเงิน  หมายถึง พระมหากษัตริย  
 สีเหลือง  หมายถึง สีประจำวันจันทร ซึ่งเปนวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ 
           พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 
ตนไมประจำโรงเรียน   ตนราชพฤกษ 
 
 

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
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ขอมูลอาคารสถานที่  

 

ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
1) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  ตั้งอยูในเขตชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค  บริเวณ

ใกลเคียงโดยรอบโรงเรยีน ไดแก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ศูนยวิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ศูนยบริการสาธารณสุข 2  เทศบาลนครนครสวรรค  สถานบริการ
น้ำมัน  โรงแรม  รานจำหนายวัสดุอุปกรณกอสราง  รานคาขายเครื่องอุปโภคบริโภค  บริษัทตัวแทน
จำหนายรถจักรยานยนต  อูซอมรถยนต วัดพระบางมงคล  บานที่อยูอาศัย  และสถานที่ประกอบพิธี
ทางศาสนาอิสลาม  การสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป  คือ  

อาคาร จำนวน 
1. อาคารเรียน  
  1.1 อาคารเรียนตึก 1   4 ชั้นเรียน 
  1.2 อาคารเรียนแบบ  212 ล/57 -ก 

 
1 หลัง 
1 หลัง 

2. อาคารประกอบ  
  2.1 อาคาร 3 คหกรรม 
  2.2 อาคาร 4 ศิลปะ ดนตรีไทย นาฏศิลป 
  2.3 อาคาร 5 อุตสาหกรรม 
  2.4 อาคาร 6 ดนตรีสากล 
  2.5 อาคาร 8 เกษตร 
  2.6 อาคาร 9 หอสมุดเฉลมิพระเกียรติ 
  2.7 อาคารโรงอาหาร – หอประชุมแบบ    
        100/27 (อาคารเรียนพละ) 

 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 

 
3. หองสุขา (สวม)  
  3.1 หองสุขาชาย ๖ ที่/๔๙ 
  3.2 หองสุขาหญิง ๖ ที่/๔๙ 

 
1 หลัง 
1  หลัง 

4. สนามฟุตบอล   1  สนาม 
5. สนามบาสเกตบอล   1  สนาม 
6. สนามฟุตซอล   1  สนาม 
7. สนามตะกรอ   2  สนาม 
8. สนามวอลเลยบอล   
  8.1 สนามวอลเลยบอล 
  8.2 สนามวอลเลยบอลชายหาด 

 
2 สนาม 
2 สนาม 

9. สนามแบดมินตัน   1  สนาม 
10. สนามเทเบิลเทนนิส   1  สนาม 
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งานดอกบัวบานที่บึงบอระเพ็ด  งานประเพณีแหเจาพอเจาแมนครสวรรค  งานประเพณีแขงเรือยาว  

งานลอยกระทง  และงานประเพณีสงกรานต 

  2) โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน 
            โอกาส  โรงเรียนอยูในเขตชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค  ไดรับบรกิารดานการ 

สาธารณูปโภค  สาธารณสุข  มีวัดซ่ึงเปนสถานทีป่ลกูฝงคุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งศาสนาพุทธ  และ
ศาสนาอิสลาม  มีหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน  มีแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นหลากหลาย 
ที่เอ้ือใหผูเรียนไดศึกษาคนควา  ไดรวมกิจกรรมเรียนรูจากประสบการณตาง ๆ  ชุมชนใหการ
สนับสนุนและรวมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางด ี
  ขอจำกัด  การที่โรงเรียนอยูในเขตชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค  ซ่ึงเปนชุมชนเมือง
ที่ธุรกิจดานเกมคอมพิวเตอร  หางสรรพสินคา  ทำใหนักเรียนบางกลุมขาดเรียนหรือหนีเรียนจนติด
เปนนสิัย  นอกจากน้ีสื่อบางประเภททำใหนักเรียนบางคนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  ทั้งดานชูสาวกอนวัย
อันควร  และเบี่ยงเบนทางเพศ   
 

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น  
 

 1.  หองสมุดมีขนาด 848  ตารางเมตร จำนวนหนังสือในหองสมุด 35,571 เลม 
  การสบืคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบอิเลคทรอนิคส มีคอมพิวเตอรในการสืบคน 
จำนวน 12 เครื่อง ใชในสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง 
  จำนวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศกึษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,096 คน ตอ วันคิดเปน
รอยละ 47.65 ของนักเรียนทัง้หมด 

2.  หองปฏิบัติการ 
  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร      จำนวน    4 หอง 

   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร      จำนวน    4 หอง 
   หองปฏิบัติการทางภาษา          จำนวน    3 หอง 
   หองปฏิบัติการอุตสาหกรรม  จำนวน    2 หอง 
   หองปฏิบัติการเขียนแบบ   จำนวน    1 หอง 
   หองปฏิบัติการงานไฟฟา   จำนวน    1 หอง 
   หอง IT           จำนวน   10 หอง 
   หองบริการ    จำนวน   13 หอง 
 3.  คอมพิวเตอร     จำนวน 240 เคร่ือง 
   ใชเพ่ือการเรียนการสอนและสืบคนขอมูล  จำนวน 170 เคร่ือง 
   ใชเพ่ือการบรหิารจัดการ   จำนวน   70 เคร่ือง 
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ขอมูลผูบริหาร 
 

1) ผูอำนวยการโรงเรียน  นายชาญณรงค  ยาสุทธิ   
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก (พธ.ด.)  สาขาพุทธบริหารการศึกษา    
โทรศัพท  08-9562-6620         

  2)  รองผูอำนวยการโรงเรียน   4   คน 
   2.1 นางวนิดา   จันทรเขียว       รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปรญิญาโท (ศศ.ม.)  สาขาการบรหิารการศึกษา                                  
                           โทรศัพท  08-9860-2850      
   2.2 นางจินตนา  พรมชัยชนะ  รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ 
         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปรญิญาโท (กศ.ม.)  สาขาการบรหิารการศึกษา 
         โทรศัพท  08-9271-6570 
   ๒.๓  นายเขตรัตน  มวงสุข   รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
                           วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา   
          โทรศัพท 0๙-๗๙๐๕-๔๕๒๙   
   ๒.๔ นายพูนสุข  สุวรรณ   รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป 
         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปรญิญาโท (ศษ.ม.)  สาขาการบรหิารการศึกษา                                  
         โทรศัพท 08-๗๑๙๕-๐๘๔๘   
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ขอมูลครูและบุคลากร 
ตาราง  1  ครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหนงและวิทยฐานะ ขอมูล  วันที่ ๑ มีนาคม  256๔ 

ลำดับ ตำแหนง วิทยฐานะ จำนวน วุฒิการศึกษา จำนวน 
๑ ผูอำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ๑ ปริญญาเอก ๑ 

๒ รองผูอำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ ๓ 

ปริญญาโท ๗๘ 
ชำนาญการ ๑ 

๓ ครู 
ชำนาญการพิเศษ ๔๕ 

ชำนาญการ ๓๑ 
- ๒๙ 

ปริญญาตร ี ๓๘ 
๔ ครูผูชวย - ๗ 

รวม ๑๑๗ 
5 ชวยราชการ ๒ 
6 พนักงานราชการ ๓ 
7 ครูอัตราจาง ๒ 
8 ครูตางชาติ 3 

9 
เจาพนักงานการเงิน

และบญัชี 
๑ 

10 ลูกจางประจำ 5 
๑๑ ลูกจางช่ัวคราว 2๗ 

รวม ๔๓ 
รวมท้ังหมด ๑๖๐ 

      
ขอมูลงานบุคลากร กลุมบริหารงานบุคคล 

ขอมูลนักเรียน 
ตาราง  2  ขอมูลนักเรียนตามขอมูล DMC   

จำนวนนักเรียน รายงานขอมูล ณ ๒๕ ธันวาคม 256๔ 

ชั้น ชาย หญิง  รวม  หอง 

ม. 1 259 240 499 12 

ม. 2 255 229 484 12 

ม. 3 243 252 495 12 

รวม  ม.ตน 757 721 1,478 36 

ม.4 161 235 396 9 

ม.5 119 197 316 8 

ม.6 128 168 296 8 

รวม  ม.ปลาย 408 600 1008 25 

รวมท้ังหมด 1,165 1,321 2,486 61 
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สวนท่ี 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2564 

 
 

วิสัยทัศน  
 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นอมนำศาสตรพระราชาในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 

พันธกิจ  
 1.  สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูเรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย  
 2. สงเสริมใหผู เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมีศักยภาพเปนพลโลก 
 3. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. สงเสริมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษา ดวยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 

เปาประสงค  
 1. ผูเรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
 2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสตูรสถานศึกษา และมี 
ศักยภาพเปนพลโลก 
 3. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนพ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อ 
เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู 
 5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 6. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณแพร
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 
 

จุดเนนของโรงเรียน 
 1. โรงเรียนปลูกฝงใหผูเรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 2. เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูทั้งวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม     
  3. ผูเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
 4. โรงเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ในการบริหารจัดการและการจัด
กระบวนการเรียนรู 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามศักยภาพ 
 6. ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 
 7. พัฒนาองคความรูดานการวิจัยและสนับสนุนใหมีการเผยแพรงานวิจัยอยางแพรหลาย 



๘ 

 

 8. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
 9. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 10. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 
 11. ผูเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณและภัยพิบัติตางๆ 
 12. ผูเรียนมีความรูประสบการณ และทักษะในการประกอบอาชีพและภูมิปญญาไทย 
 

กลยุทธของโรงเรียน 
 

 กลยุทธท่ี  1 สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของลูกนวมินท 
1. โครงการสงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

เปาประสงค 
-  ผูเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
กิจกรรมโครงการ 

 -  กิจกรรมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนและวันสำคัญของสถาบัน 
 พระมหากษัตริยและพระราชวงศ 
 -  กิจกรรมประชุมสัมมนาผูนำสภานักเรียนกลุมโรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ 5 ภูมิภาค 
 -  กิจกรรมพัฒนาอาคารเฉลมิพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
 -  กิจกรรมงานประสานงานกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทูลเกลาถวายรายงาน 
 -  กิจกรรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
  -  กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 -  กิจกรรมรักษการออมตามรอยพอหลวงไทย 
 
 กลยุทธท่ี  2 ยกระดบัคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

เปาประสงค 
-  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  สำนึกความเปนไทย  

    และอนุรักษพัฒนาสิง่แวดลอม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมโครงการ 
-  กิจกรรมวันสำคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
-  กิจกรรมไหวครู 

-  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

 -  ธนาคารความดีและคนดีศรีนวมินท 
 -  อบรมนักเรียนหัวหนาหองและรองหัวหนาหอง 
 -  วันสงทายปเกาตอนรับปใหม 6๕ 

 -  สายลมหมหนาว 

 -  เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 

 -  อบรมผูนำสภานักเรียน 



๙ 

 

-  กิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัย 

-  กิจกรรมอำลาสถาบัน 

-  กิจกรรมอิ่มเอมบุญอบอุนใจ 

-  กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-  กิจกรรมสงเสริมจิตอาสาพัฒนานวมินท 
-  กิจกรรมสงเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
-  กิจกรรมสงเสริมคุณภาพธนาคารโรงเรียน 

-  กิจกรรมสงเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงคนักเรียน 

-  กิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
-  กิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

-  กิจกรรมเชิดชูเกียรตนัิกเรียน 

-  กิจกรรมรักษการออมตามรอยพอหลวงไทย 
 

 3. โครงการพัฒนาความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
เปาประสงค 
-  ผูเรียนที่ประพฤติตนอยูในกฎระเบียบของโรงเรียน สังคมและมีพฤติกรรม 
   ที่พึงประสงค 
กิจกรรมโครงการ 
-  กิจกรรมสูรมเกลานวมินท ม.1 และ ม.4 
-  กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
-  กิจกรรมจัดทำคูมือนักเรียนและบัตรนักเรียน 
-  กิจกรรมวันแหงเกียรติยศ 
-  กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียนทกุระดับ 
-  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน 
-  กิจกรรมกองทุนกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
-  กิจกรรมงานแนะแนว มอบทุนการศึกษา  
-  กิจกรรมพี่ตนแบบ นองตนออน 
-  กิจกรรมปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
 

 4. โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
เปาประสงค 
-  ผูเรียนมีความรูและทักษะจำเปนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมโครงการ 
 - กิจกรรมหุนยนต สงเสริมการจัดการเรียนรูสูระดบันานาชาติ 
 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล O-net 



๑๐ 

 

-  กิจกรรมยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการ (Open house) 
-  กิจกรรมสงเสริมศักยภาพการแขงขันทางวิชาการและวิชาชีพ 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูมาตรฐานสากล 
-  กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร 
-  กิจกรรมคายคณิตศาสตร 
-  กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนกลุมสาระคณิตศาสตร 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 
-  กิจกรรมอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร 
-  กิจกรรมสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
-  กิจกรรมเพชรราชพฤกษ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
-  กิจกรรมพัฒนาทกัษะทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  กิจกรรมสงเสริมแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาสูอัจฉริยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพทางวิชาการสงัคมศึกษา 
-  กิจกรรมสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
-  กิจกรรมคายสงเสริมอาชีพทางคหกรรม 
-  กิจกรรมการแขงขันทกัษะวิชาการและวิชาชีพคหกรรม 
-  กิจกรรมอัจฉริยภาพดานการเกษตร 
-  กิจกรรมหุนยนตและเครื่องรอนสงเสริมการจัดการเรียนรู 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ GAT/PAT 
 

 5. โครงการพัฒนาทักษะความจำเปนในการศึกษาตอและการดำรงชีวิต 
เปาประสงค 

   -  ผูเรียนมทีักษะการคนควา การทำงานรวมกัน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีตอ 
    อาชีพสุจริต 

กิจกรรมโครงการ 
  -  กิจกรรมสงเสริมคุณภาพงานอนามัยโรงเรียน  
  -  กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
    -  กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  

     -  กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร 
     -  กิจกรรมสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิและเอดส   
     -  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและทักษะการเรียนการสอนงานคหกรรม 
     -  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและทักษะการเรียนการสอนงานเกษตร 
     -  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและทักษะงานชางอุตสาหกรรม 
     -  กิจกรรมสนับสนุนแขงทกัษะงานชางอุตสาหกรรม 
 -  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 



๑๑ 

 

 -  กิจกรรมชุมนมุ/สาธารณประโยชน 
 -  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสอื, กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร, กิจกรรมทัศนศึกษา) 
 -  กจิกรรมสงเสริมหองสมุดรักการอานสูสงัคมแหงการเรียนรู 
 
6. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณแกผูเรียน 

เปาประสงค 
   -  ผูเรียนมสีุนทรียภาพทางอารมณ 

กิจกรรมโครงการ 
-  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอาหารสงเสรมิอาหารปลอดภัย  
-  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของนักเรียน 
-  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
-  กิจกรรมสงเสริมพฒันาอัจฉริยภาพดานกีฬาวอลเลยบอลของนักเรียน 
-  กิจกรรมสงเสริมสุนทรียภาพทางอารมณแกผูเรียน (กีฬาส)ี 
-  กิจกรรมสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรูดานทัศนศิลป  
-  กิจกรรมสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรูดานนาฏศิลป 
-  กิจกรรมการปฏิบัติดนตรีไทยสูความเปนเลิศทางดนตรีไทย  
-  กิจกรรมเขาคายและศึกษาดูงานทัศนศลิป,ดนตร,ีนาฏศิลป 
 

 กลยุทธท่ี  3 สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรเขาสูมาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนน 

ผูเรียนเปนสำคัญ 
เปาประสงค 

  -  กลุมสาระมีหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางสนองความตองการของ 
   ทองถ่ินมุงสูสากลบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมโครงการ 
           - กจิกรรมสงเสริมงานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 

- กจิกรรมพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

- กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน ICT  
- กจิกรรมสงเสริมและพัฒนางานทะเบียน 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการทำโครงงานของผูเรียนรายวิชา IS 
- กิจกรรมจัดทำเอกสารบริการทางการศึกษา 

- กจิกรรมพัฒนาชุดแบบฝกหัดเพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพ 

 
 
 
 



๑๒ 

 

8. โครงการพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพ 
เปาประสงค 

                   -  ครูมีจรรยาบรรณของความเปนครู และมมีาตรฐานตามหลักและวิชาชีพคร ู
       กิจกรรมโครงการ 
 -  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 -  กิจกรรมสงเสริมการนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
 -  กิจกรรมประชุมสัมมนากลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินท 5 ภูมิภาค 
 -  กิจกรรมสงเสริมงานวิจัย  
 -  กจิกรรมสงเสรมิคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู 
 ภาษาตางประเทศ 
 - กิจกรรมสงเสรมิศักยภาพดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

  
 กลยุทธท่ี 4 สงเสริมระบบบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
 9.  โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีภาคีเครือขาย 
รวมพัฒนา  

เปาประสงค 
  -  บริหารและการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานและภาคีเครือขายรวมพัฒนา 
       กิจกรรมโครงการ 
          -  กิจกรรมจัดหาวสัดุและอปุกรณเพ่ือบรกิารงานปฏิคม 
          -  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ 
          -  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุมบริหารทั่วไป 
 -  กิจกรรมสงเสริมงานประชาสัมพันธ 

        -  กิจกรรมสานสมัพันธ สังสรรควันข้ึนปใหม 
        -  กิจกรรมทำบุญคลายวันสถาปนาจัดตั้งโรงเรียน 
 -  กิจกรรมสงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 -  กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 -  กิจกรรมสงเสริมระบบงานสารบรรณ 
 -  กิจกรรมเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา 
 -  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 256๕ 
 -  กิจกรรมสวัสดิการประกันอุบัติเหต ุ
 -  กิจกรรมสงเสริมระบบงานพัสดุและสินทรัพย 
 -  กิจกรรมสงเสริมระบบงานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน 
 -  กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        -  กิจกรรมสานสมัพันธนองพ่ีน้ำเงินเหลือง 
 -  กิจกรรมพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 



๑๓ 

 

 10.  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู  
เปาประสงค 

   -  อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศที่ เอือ้ตอการเรียนรูและการทำงาน 
    กิจกรรมโครงการ 
  -  กิจกรรมสงเสริมงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายใน 
  -  กิจกรรมหองแสดงผลงานศิลปะรวมสมัย 
  -  กิจกรรมปรบัปรุงหองประชุม (หอสมุด) 
  -  กิจกรรมบรกิารสาธารณูปโภค 
  -  กิจกรรมสงเสริมบำรงุรักษายานพาหนะ 
  -  กิจกรรมจัดซื้อวสัดุ อุปกรณ พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
  -  กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
  -  กิจกรรมพัฒนาอาคารเฉลิมพระเกียรตนิวมินทราชูทิศ 
  -  กิจกรรมพัฒนาและจัดการแหลงเรียนรู  
  -  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสภาพหองเรียนและหองสำนกังานทั้ง 8 กลุมสาระฯ,  
   หองแนะแนว 

 -  กิจกรรมปรบัปรุงและพัฒนาสำนักงานกลุมบริหารงบประมาณ 
 -  กิจกรรมปรบัปรุงและพัฒนาสำนักงานกลุมบริหารทั่วไป 
 -  กิจกรรมปรบัปรุงและพัฒนาสำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
 -  กิจกรรมปรบัปรุงและพัฒนาสำนักงานกลุมบริหารวิชาการ 
 

 กลยุทธท่ี 4 การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ
แพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

เปาประสงค 
  -  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยกีารศึกษาในสถานการณแพร
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 ๑๑.  โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาในสถานการณแพร
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
      กิจกรรมโครงการ 
          -  กิจกรรมการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
          -  กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ผลจากการประเมินตนเองท่ีนำมาปรับประยุกตในการจัดทำแผน 
 

คะแนนที่คำนวณได (เต็ม 100 คะแนน) ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
90.00 - 100.00 
80.00 - 89.99 
70.00 – 79.99 
60.00 – 69.99 

ต่ำกวา 60 

5 
4 
3 
2 
1 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

ดี 
ปานกลาง 

กำลังพฒันา 
 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน * ใหบันทึกระดับคุณภาพ เชน  กำลังพฒันา , ปานกลาง ,  ดี , ดีเลิศ ,  
ยอดเยี่ยม  ตามผลประเมิน 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
โดยหนวยงานตนสังกัด * 

มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพผูเรียน 

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและ 

                  จัดการ 

ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการเรียน 

                   การสอนทีเ่นนผูเรียนเปน 

                   สำคัญ 

ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 

มาตรฐานท่ี 4  ระบบประกันคุณภาพ 

                   ภายในที่มีประสทิธิผล  
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 

ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
 

 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม อยูในระดับ ดีเลิศ 

 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหโรงเรียนไดพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาทั้งทางดานคุณภาพผูเรียน ดานกระบวนการบรหิารและการจัดการ ดานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ   และดานอัตลักษณของกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ  

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผูเรียน 
    1. ผูเรียนรูจักวางแผนการทำงานอยางเปนระบบตามข้ันตอน สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีความสุข มีความคิดสรางสรรค รูจักคิดวิเคราะห วางแผนในการจัดทำโครงงาน และการเรียน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง(IS) สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตได มุงมั่นพัฒนางาน เกิดความภาคภูมิใจ
ในความสำเร็จของตนเอง และของกลุม 

    2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมเสริมสาระ              
การเรียนรูที่หลากหลาย ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา เปนจุดเดน
ที่เปนเอกลักษณของโรงเรียนคือ กีฬาวอลเลยบอล 



๑๕ 

 

    3. ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีความเอ้ืออาทรกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ซึ่งโรงเรียนไดใชวิธีการปฏิบัติ เพื่อปลูกฝงความดี
งามใหเกิดขึ้นในจิตใจของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การกำหนดในแผนการจัดการเรียนรู 
จัดทำโครงการ/กิจกรรมตางๆ เชนกิจกรรมสูรมเกลานวมินท การทำบุญทุกวันพระและวันสำคัญอื่นๆ   
กิจกรรมจิตอาสา ธนาคารความดี ธนาคารโรงเรียน การประชุมสัมมนาผู นำนักเรียน 5 ภูมิภาค 
โครงการสงเสริมคุณธรรม การแขงขันทักษะ จึงทำใหผูเรียนเปนคนดีของสังคม 

1.1 จุดเดน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1) นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษามากกวาระดับ 2.5 ขึ้นไป

เปนไปตามคาเปาหมายของโรงเรียน 
2) ครูมีการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา

ที่สอดคลองกบัหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
3) นักเรียนมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เขารวมแขงขันจนไดรับรางวัลระดับเขต

พื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ 
1.2 จุดเดนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1) มีการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรู

แบบบรูณาการเพ่ือพัฒนาสูผูเรียนในศตวรรษที่ 21  (STAR STEMS) 

2) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคเชนกิจกรรมจิต

อาสาสรางฝายชะลอน้ำ นิทรรศการภูมิปญญาไทย ตลาดนัดอาชีพ เปนตน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1)  โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจทีก่ำหนดไวชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียนตามความตองการของชุมชน 

2)  โรงเรียนผานการประเมินระบบบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (OBECQA) 

  

จุดเดนมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 1)  ครูตั้งใจปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ จนไดรับยก
ยองและชมเชยจากภายในและภายนอกโรงเรียน 
              2)  ครูมีการผลิตและเลอืกใชสื่อเทคโนโลยีทีท่ันสมัยพรอมใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
              3)  ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือนำความรูใหมที่ไดรับมาพัฒนาการเรียนการสอน 
              4)  ครูม ีการจัดการเรียนการสอนที ่เนนผู เร ียนเปนสำคัญ จัดการเรียนรู โดยกำหนด
เปาหมาย จัดบรรยากาศ ที่เอื้อตอการเรียนรู นำภูมิปญญาทองถิ่น  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ประยุกตในการจัดการเรียนการสอน ดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยางรอบดาน มีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 



๑๖ 

 

 ตาราง 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ดาน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของผูเรียน  ดี 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ  ดีมาก 
๔. อัตลักษณของสถานศึกษา  ดีมาก 

 
จุดเดน 
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษามีการปลกูฝงใหผูเรียนรักหวงแหน และมีความภาคภูมิใจที่ไดเขามาศึกษาใน 
สถาบันการศึกษาแหงน้ี 
 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
 ๑. ครูมีเพียงพอและสอนตรงตามวิชาเอกครบตามกลุมสาระ มีความรักเมตตาดูแลชวยเหลอื
ผูเรียนเปนอยางดีและครูมีความรักความสามัคคี ทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ครูสวนมากมีความสามารถจัดการเรียนรูโดยสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ครูมีความมุงม่ันต้ังใจในการปฏิบัติหนาทีจั่ดกระบวนการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
มีการพัฒนาความรูเพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอน 
 ดานอัตลักษณของสถานศึกษากลุมโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
 ผูบริหาร คณะครู และผูเรียน มีความรัก และจงรักภักดี ในพระมหากษัตริย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ดานคุณภาพของผูเรียน 
 ๑. ผูเรียนควรไดรับการพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติอยาง
ตอเน่ือง 
 ๒. ผูเรียนควรไดลงมือปฏิบัติจริง รูจักการทำงานเปนทมี สามารถแสดงความคิดเห็นรบัฟง
ความคิดเห็น ฝกการนำเสนอช้ินงาน ผานกระบวนการคิด และฝกกลาแสดงออก เชน การทำโครงงาน 
การทำงานกลุม 
 ๓. จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning อยางหลากหลายเชน การใชปญหาเปนฐาน 
การสบืคนเปนฐาน เปนตน 
  

 

 



๑๗ 

 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

 ๑. ยุทธศาสตรในการพัฒนาครู ใหมีสมรรถนะสงูข้ึน ทั้งในดานการบริหารจัดการ และการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ 

 ๒. การนำผลการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล มาใชวางแผนการจัดการเรียนการจัด

การศึกษาที่ใหอิสระกับผูเรียน ตลอดจนการออกแบบใหสอดคลองกับประสบการณ และจริตการ

เรียนรู  

 ๓. การนำเทคโนโลยี มาชวยในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการจัดบรรยากาศภายในที่

เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนของคร ู

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

 การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนดานการคิดวิเคราะห และพฒันาทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ ๒๑ ยังไมหลากหลายและตอเนื่อง 

 ดานอัตลักษณของสถานศึกษากลุมโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

 ผูเรียนควรไดรับการเรียนรูในการใชชีวิตอยางพอเพียงอยางตอเน่ือง  

 
สรุปผลจากการประเมินภายในและภายนอกเทียบกับการประเมินตนเอง   
 ผลการประเมินภายในและภายนอกเม่ือเทียบกับผลการประเมินตนเองในปการศึกษา 2563 
พบวามาตรฐานและตัวชี้วัดที่ไดผลการประเมินต่ำจะเปนผลการประเมินดานมาตรฐานของผูเรียน
โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของผูเรียน  ดังนั้นในแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 
2564  กลุมงานนโยบายและแผนไดเสนอใหทางคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสรางโครงการเพือ่
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดทุกดาน ทั้งเรื่อง  วิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม   คุณลักษณะที่พึงประสงค 
การเขียนอานคิดและวิเคราะห การทำงานรวมกันเปนทีม ความฉลาดทางอารมณ และความ
รับผิดชอบในสังคมโลก  



สวนท่ี 3 
สรุปงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมปการศึกษา 2564 

 

 การใชงบประมาณปการศึกษา 256๔ มีการประมาณการยอดรายรบัและรายจาย ดังน้ี 
ตาราง 3.1  สรุปงบประมาณการท่ีไดรับหรือประมาณการปการศึกษา 256๔ 
  

ท่ี รายการงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 
งบประมาณจาก สพฐ. (จำนวนนักเรยีน ๒,๓๐๐ คน) 

๑ เงินอุดหนุนรายหัว 4,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ 4,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ 8,๓๒๐,๐00.00 
๒ เงินกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 1,043,500.00 1,043,500.00 ๒,๐๘7,๐0๐.00 
 *กิจกรรมวิชาการ 5๐๕,๐๐0.00 - 5๐๕,๐๐0.00 
 *กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 5๐๕,๐๐0.00 - 5๐๕,๐๐0.๐๐ 
 **ทัศนศึกษา - 1,184,๐๐0.00 1,184,๐๐0.00 
 **กิจกรรมลูกเสือ (ม.ตน) - 42๐,000.00 42๐,000.00 
 *กิจกรรมบริการ ICT      275,000.00  -      275,000.00  
 *กิจกรรมการเรียนในสถานการณโควิด      275,000.00  -      275,000.00  

๓ เงินคาอุปกรณการเรียน 5๐๑,๐๐0.00 5๐๑,๐๐0.00 1,0๐๒,๐๐0.00 
๔ เงินคาเครือ่งแบบนักเรียน 1,๐๘๐,๐๐0.00 - 1,๐๘๐,๐๐0.00 
๕ เงินคาหนังสือเรียน 2,436,9๕0.00 - 2,436,9๕0.00 

รวมงบประมาณจาก สพฐ. ๙,๗๓๗,๙๕๐.๐๐ ๖,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๒,๙๕๐.๐๐ 

เงินระดมทรัพยากร (จำนวนนักเรียน 2,000 คน) 
1 ระดมคอมพิวเตอร 1,๐๐๐,000.00 1,๐๐๐,000.00 ๒,๐๐๐,000.00 
2 ระดมคาจางครูตางชาติ ๖๐๐,000.00 ๖๐๐,000.00 ๑,๒๐๐,000.00 
3 ระดมคาจางบุคลากร(ลูกจาง) 1,๘๐๐,000.00 1,๘๐๐,000.00 ๓,๖๐๐,000.00 
๔ ระดมคาจางครูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ๔๐๐,๐00.00 ๔๐๐,๐00.00 ๘๐๐,๐00.00 
๕ คาวารสาร 2๐๐,๐00.00 - 2๐๐,๐00.00 
๖ คาบัตรประจำตัวและคูมือนักเรียน ๑๖๐,๐00.00 - ๑๖๐,๐00.00 
๗ เงินประกันอุบัติเหต ุ ๔๑๔,๐๐๐.00 - ๔๑๔,๐๐๐.00 

รวมเงินระดมทรัพยากร ๔,๕๗๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ 
เงินอ่ืน ๆ 

๑ เงินโรงอาหาร (จากแมคา) 1๙0,000.00 - 1๙0,000.00 
๒ เงินบริจาค ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
3 เงินสนับสนุนจากธนาคารออมสิน 3,000.00 -  3,000.00 
4 เงินสภานักเรียน 5 ภูมิภาค 124,000.00  -  124,000.00 

รวมเงินอ่ืน ๆ 567,000.00 ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 817,000.00 
รวมงบประมาณทุกประเภท ๑๔,๘๗๘,๙๕๐.๐๐ ๑๐,๓๑๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๑๙๓,๙๕๐.๐๐ 

**งบกจิกรรมลูกเสอืและทัศนศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๗๗,๐๐๐ บาท สบทบ 



 

ตาราง 3.2  สรุปการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปการศึกษา 256๔ 
 

ที่ กิจกรรมโครงการ เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินระดม เงินอ่ืนๆ รวม 
  เงินอุดหนุนรายหัว 8,320,000.00  - - -  8,320,000.00  
1 โครงการพิเศษ 3,1๓๐,000.00 - - - 3,130,000.00 

เหลือจัดสรร 5,190,000.00 - - - 5,190,000.00 
2 งบกลาง10%   519,000.00  - - - 519,000.00 
3 บริหาร 30%  1,557,000.00  780,000.00  5,174,000.00  817,000.00  8,328,000.00 

  
บริหารทั่วไป 12% 259,500.00 -  414,000.00  503,000.00  1,176,500.00 
บริหารงบประมาณ 5% 622,800.00  212,500.00   200,000.00  190,000.00  1,225,300.00 
บริหารงานบุคคล 13% 674,700.00 567,500.00 4,560,000.00 124,000.00  5,926,200.00 

4 บริหารวิชาการ 60%  3,114,000.00 780,000.00 3,200,000.00 - 7,094,000.00 
  วิชาการ  1,648,000.00 233,000.00 - - 1,881,000.00 
  สาระฯภาษาไทย 60,000.00 30,000.00 - - 90,000.00 
  สาระฯรูสังคม 60,000.00 30,000.00 - - 90,000.00 
  สาระฯคณิตศาสตร 105,000.00 35,000.00 - - 140,000.00 
  สาระฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    1.วิทยาศาสตร 145,000.00 35,000.00 - - 180,000.00 
    2.เทคโนโลยี - 275,000.00 2,000,000.00 - 2,275,000.00 
  สาระฯการงานอาชีพ 
    1.คหกรรม  80,000.00   -  - - 80,000.00 
    2.เกษตร  80,000.00  - - - 80,000.00 
    3.อุตสาหกรรม  130,000.00   20,000.00  - - 150,000.00 
  สาระฯสุขศึกษา 435,000.00 30,000.00 - - 465,000.00 
  สาระฯภาษาตางประเทศ 78,000.00 22,000.00 1,200,000.00 - 1,300,000.00 
  สาระฯศิลปะ 110,000.00 70,000.00 - - 180,000.00 
  ชุมนุม 21,410.00 - - - 21,410.00 
  นักศึกษาวิชาทหาร 9,500.00 - - - 9,500.00 
  แนะแนว 83,000.00 - - - 83,000.00 
  หองสมุด 50,000.00 - - - 50,000.00 
  ลูกเสือ 19,090.00 - - - 19,090.00 

รวม ขอ 1-4 8,320,000.00 1,560,000.00 8,374,000.00 817,000.00 19,071,000.00 
5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน         1,604,000.00 
  คายลูกเสือ - 420,000.00 - - 420,000.00 
  ทัศนศึกษา - 1,184,000.00 - - 1,184,000.00 
6 อุปกรณการเรียน 1,002,000.00 - - - 1,002,000.00 
7 เครื่องแบบ 1,080,000.00 - - - 1,080,000.00 
8 หนังสือเรียน 2,436,950.00 - - - 2,436,950.00 

รวมทุกประเภท 25,193,950.00 
 

หมายเหต ุ งบประมาณสามารถถัวจายไดทุกรายการ 



 

ตาราง  3.3  การจัดสรรงบประมาณสำรองจาย 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อื่นๆ รวม กลยุทธท่ี มาตรฐานท่ี 

1 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

1.1 สงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน 1,2,3,4 ครูพีรวิชญ 100,000.00 - - - 100,000.00 3 3 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรเขาสูมาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

2.1 สงเสริมงานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 1,2,3,4 ครูกิตต์ิชญาห 100,000.00 - - - 100,000.00 3 3 

3 โครงการพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพ 

3.1 สงเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางศึกษา 1,2,3,4 ครูชุลีกร 119,000.00 - - - 119,000.00 3 2 

4 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 

4.1 สงเสริมงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมภายใน 1,2,3,4 ครูปญญา 200,000.00 - - - 200,000.00 4 2 

รวม 519,000.00 - - - 519,000.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  3.4  การจัดสรรงบประมาณโครงการพิเศษ 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อ่ืนๆ รวม กลยุทธที่ มาตรฐานท่ี 

1 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.1 สงเสริมศักยภาพดานหุนยนตสูนานาชาติ 2,3,4 ครูวรินทรัตน 230,000.00 - - - 230,000.00 2 1,3 

2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 

2.1 บริการงานสาธารณูปโภค 1,2,3,4 ครูอาทีวร 2,500,000.00 - 1,000,000.00 - 3,500,000.00 4 2 

2.2 พัฒนาหองแสดงผลงานศิลปะรวมสมัย 3,4 ครูอิสระ 300,000.00 - - - 300,000.00 4 2 

2.3 ปรับปรุงหองประชุมอาคารหอสมุด 3,4 ครูอดิศร 100,000.00 - - - 100,000.00 4 2 

รวม 3,190,000.00 - 1,000,000.00 - 4,190,000.00   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  3.5  การจัดสรรงบประมาณกลุมบริหารทั่วไป 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อื่นๆ รวม กลยุทธท่ี มาตรฐานท่ี 

1 โครงการสงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

1.1 ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน 1,2,3,4 ครูพีรวิชญ   30,000.00  -  -   -  30,000.00 1 1 

2 โครงการพัฒนาทักษะความจำเปนในการศึกษาตอและการดำรงชีวิต 

2.1  โรงเรียนปลอดขยะ  1,2,3,4   ครูณัฐพล  10,000.00 - -  -  10,000.00 4 2 

2.3 สงเสริมคุณภาพงานอนามัยโรงเรียน 1,2,3,4 ครูนพดล 30,000.00 - - - 30,000.00 2 1,2 

3 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณแกผูเรียน 

3.1 พัฒนาคุณภาพสงเสริมอาหารปลอดภัย 1,2,3,4 ครูธนวรรณ - - - 190,000.00 190,000.00 2 1 

4 โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีภาคีเครือขายรวมพัฒนา 

4.1 จัดหาวัสดุและอุปกรณเพ่ือการบริการงานปฏิคม 1,2,4 ครูพิมพนภา - - - 20,000.00 20,000.00 4 2 

4.2 พัฒนาคุณภาพระบบสำนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ 1,2,3,4 ครูสุวิมล 30,000.00 - - - 30,000.00 4 2 

4.3 พัฒนาบุคลากรกลุมบริหารทั่วไป 1,2,3,4 ครูอดิศร 28,800.00 - - 12,100.00 40,900.00 4 2 

4.4 สงเสริมงานประชาสัมพันธ 1,2,3,4 ครูวิภา 4,000.00 - 200,000.00 - 204,000.00 4 2 

4.5 สานสัมพันธ สังสรรควันขึ้นปใหม 2565 1,2   ครูอดิศร  - - - 115,100.00 115,100.00 4 2 

4.6 พิธีทำบุญคลายวันสถาปนาจัดต้ังโรงเรียน  2   ครูอดิศร  - - - 48,000.00 48,000.00 4 2 

5 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 

5.1 สงเสริมงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 1,2,3,4 ครูปญญา 180,000.00 - - - 180,000.00 4 2 

5.2 สงเสริมบำรุงรักษายานพาหนะ 1,2,3,4 ครูแสวง 200,000.00 12,500.00 -  212,500.00 4 2 

5.3 จัดซื้อวัสดุ ปรับปรุง พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 4 ครูทวี 100,000.00  - - 100,000.00 4 2 

5.4 สถานศึกษาปลอดภัย 1,2,3,4 ครูศรีนวล 10,000.00 - - - 10,000.00 4 1,2 



 

ตาราง  3.5  การจัดสรรงบประมาณกลุมบริหารทั่วไป (ตอ) 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อื่นๆ รวม กลยุทธที่ มาตรฐานที่ 

6 โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาในสถานการณแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

6.1 การปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

1,2,3,4 ครูนพดล - 200,000.00 - - 200,000.00 5 1,2 

รวม 622,800.00  212,500.00 200,000.00  385,200.00 1,420,500.00     

 
ตาราง  3.6  การจัดสรรงบประมาณกลุมบริหารงานบุคคล 
 

ที่ กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อื่นๆ รวม กลยุทธที ่ มาตรฐานท่ี 

1 สงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

1.1 สัมมนาผูนำสภานักเรียน 5 ภูมิภาค 1 ครูศาสตรา 30,000.00 - - 124,000.00 154,000.00 1,2 1 

2 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

2.1 วันไหวคร ู 10 มิ.ย. 64 ครูบรมพงศ - 11,800.00 - - 11,800.00 2 1 

2.2 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  1,2,3,4 ครูศาสตรา 1,800.00 139,645.00 - - 141,445.00 1,2 1 

2.3 สงเสริมระเบียบวินัย 1,2,3,4 ครูกิตติธัช - 5,000.00 - - 5,000.00 2 1 

2.4 อำลาสถาบันนักเรียนชั้น ม.6 2 ครูศาสตรา - 19,075.00 - - 19,075.00 2 1 

2.5 อ่ิมเอมบุญอบอุนใจ 1,2,3,4 ครูบรมพงศ 2,000.00 - - - 2,000.00 1,2 1 

2.6 สงเสริมจิตอาสาพัฒนานวมินท 1,2,3,4 ครูศรีนวล - 8,500.00 - - 8,500.00 2 1 

2.7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3,4 ครูสรรเสริญ 10,985.00 - - - 10,985.00 2 1 

2.8 สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค ม. 1 – 5  3,4 ครูชาลิสา - 86,050.00 - - 86,050.00 2 1 

2.9 รักษการออมตามรอยพอหลวงไทย 1,2,3,4 ครูวิภา - 3,000.00 - - 3,000.00 2 1 



 

ตาราง  3.6  การจัดสรรงบประมาณกลุมบริหารงานบุคคล (ตอ) 
 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อ่ืนๆ รวม กลยุทธท่ี มาตรฐานที ่

3 พัฒนาความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
3.1 สูรมเกลานวมินท ม.1, ม.4 3 ครูสุเมตตา - 31,250.00 - - 31,250.00 2 1 
3.2 พัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 2,3,4 ครูสุเมตตา 50,030.00 - - - 50,030.00 2 1 
3.3 เย่ียมบานนักเรียนรายบุคคล 3,4 ครูสุเมตตา - 62,500.00 - - 62,500.00 2 1 
3.4 ทำบัตรและคูมือนักเรียน 3 ครูลาภิสรา - - 160,000.00 - 160,000.00 1,2 1 
3.5 วันแหงเกียรติยศ  3 ครศูาสตรา 1,800.00 - - - 1,800.00 1 1 
3.6 ประชุมผูปกครอง ภาคเรียนท่ี 1,2 1,3,4 ครูสุเมตตา 112,000.00 - - - 112,000.00 2 1 
3.7 ประชุมคณะกรรมการเครือขาย

ผูปกครอง ระดับโรงเรียน 
2,4 ครูสุเมธ 9,600.00 - - - 9,600.00 2,4 1,2 

3.8 สงเสริมคุณภาพกิจกรรมคณะสี 3,4 ครูกิตตินภา - 190,๕๘๐.00 - - 190,๕๘๐.00 2 1 
4 โครงการพัฒนาทักษะความจำเปนในการศึกษาตอและการดำรงชีวิต 

4.1 รักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร 1,2,3,4 ครูศรีนวล 1,900.00 10,100.00 - - 12,000.00 2 1 
4.2 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหา  

ยาเสพติดและเอดสในสถานศึกษา 
1,3 ครูวราวัฒน 22,500.00 - - - 22,500.00 2 1,3 

5 โครงการพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพ 
5.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาฯ 
1,2,3,4 ครูชุลีกร 371,085.00 - 4,4๐0,000.00 - 4,7๗๑,085.00 3 2 

6 โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีภาคีเครือขายรวมพัฒนา 
6.1 สานสัมพันธนองพ่ีน้ำเงินเหลือง 1,2 ครูจรินทร 1,000.00 - - - 1,000.00 4 2 
7 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 

7.1 พัฒนาสำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล 1,2,3,4 ครูฉลอง 60,000.00 - - - 60,000.00 4 2 
รวม 674,700.00 567,500.00 4,400,000.00 124,000.00 5,926,200.00     

 



 

ตาราง  3.7  การจัดสรรงบประมาณกลุมบริหารงบประมาณ 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อ่ืนๆ รวม กลยุทธที ่ มาตรฐานท่ี 

1 โครงการสงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

1.1 งานประสานกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 1,3 ครูอาทีวร 2,000.00 - - - 2,000.00 4 2 

2 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

2.1 สงเสริมคุณภาพหองธนาคารโรงเรียน 1,2,3,4 ครูญาณาภรณ 2,500.00 - - 3,000.00 5,500.00 2 1 

3 โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีภาคีเครือขายรวมพัฒนา 

3.1 สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ 1,2,4 ครูจรินทร 18,000.00 - - - 18,000.00 3 2 

3.1 สงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการฯ 1,2,3,4 ครูณิชกานต 40,000.00  - - - 40,000.00 4 2 

3.2 งานสารบรรณ 1,3 ครูนิตยา 15,000.00 - - - 15,000.00 4 2 

3.3 เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 3,4 ครูอุนเรือน - - - 500,000.00 500,000.00 2 1,2,3 

3.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา2565 2 ครูวิรัช 24,500.00 - - 86,000.00 110,500.00 4 2 

3.5 สงเสริมงานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน 1,3,4 ครูวิรัช 47,500.00 - - - 47,500.00 4 2 

3.6 สวัสดิการประกันอุบัติเหต ุ 3 ครูอำพร - - 414,000.00 - 414,000.00 4 2 

3.7 สงเสริมระบบงานพัสดุและสินทรัพย 1,3 ครูนิตยา 90,000.00 - - - 90,000.00 4 2 

3.8 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3,4 ครูอุนเรือน 2,082,000.00 - - - 2,082,000.00 2 1,2,3 

4 โครงการพัฒนาอาคารสถานที ่และส่ิงแวดลอมใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 

4.1 ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานฯ 1,3 ครูอาทีวร 20,000.00 - - - 20,000.00 4 2 

รวม 2,341,500.00 - 414,000.00 589,000.00 3,344,500.00     



 

ตาราง  3.8  การจัดสรรงบประมาณกลุมบริหารวชิาการ 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อ่ืนๆ รวม กลยุทธที ่ มาตรฐานที ่

1 โครงการสงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

1.1 สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 1,2,3,4 ครูคัทธรียา 20,000.00 - - - 20,000.00 1 1 

1.2 ขับเคลื่อนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3,4 ครูบุญญาพร 88,000.00 12,000.00 - - 100,000.00 1,2,3 1,3 

2 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

2.1 ครอบครัวพอเพียง 1,2,3,4 ครูวราวัฒน - 10,000.00  - - 10,000.00 4 2 

3 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.1 นิทรรศการเปดโลกวิชาการและ Open House 2 ครูมณีกาญจน  20,000.00  - - - 20,000.00 2 1,2 

3.2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผล O-net 1,2,3,4 ครูนภัสวรรณ 89,000.00 51,000.00 - - 100,000.00 2 1,3 

3.3 สงเสรมิศักยภาพการแขงขันทักษะทางวิชาการฯ 1,2 ครูมณีกาญจน 86,000.00 160,000.00 - - 246,000.00 2 1,2 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเขาสูมาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

4.1 พัฒนาหลักสูตรและการสอน 1,2,3,4 ครูณัฏฐวัฒน 20,000.00 - - - 20,000.00 3 2 

4.2 สงเสริมและพัฒนางานทะเบียน 1,2,3,4 ครูปรเมษฐ 100,000.00 - - - 100,000.00 3 2 

4.3 พัฒนาศักยภาพการทำโครงงาน IS 2,3 ครูทวี 20,000.00 - - - 20,000.00 2,3 1,3 

4.4 จัดทำเอกสารบริการทางการศึกษา 1,2,3,4 ครูสุทธินี 720,000.00 - - - 720,000.00 3 3 

5 โครงการพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพ 

5.1 สงเสริมการนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 1,3 ครูกนกพร 5,000.00 - - - 5,000.00 3 3 

5.2 ประชุมสัมมนากลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินท 
5 ภูมิภาค 

2 ครูมณีกาญจน 240,000.00 - - - 240,000.00 3 2 

5.3 สงเสริมงานวิจัย 1,2,3,4 ครูกนกวลี 20,000.00 - - - 20,000.00 3 3 

 



 

ตาราง  3.8  การจัดสรรงบประมาณกลุมบริหารวชิาการ (ตอ) 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อื่นๆ รวม กลยุทธที ่ มาตรฐานที ่

6 โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีภาคีเครือขายรวมพัฒนา 

6.1 รับนักเรียน 2 ครูมณีกาญจน 40,000.00 - - - 40,000.00 4 2 

6.2 จัดซื้อหนังสือเรียน 3 ครูมณีกาญจน 2,436,950.00  -  -  -  2,436,950.00 4 2 

7 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 

7.1 พัฒนาอาคารเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศฯ 1,2 ครูณัฏฐวัฒน 30,000.00 - - - 30,000.00 1,2,4 1,2 

7.2 พัฒนาและจัดการแหลงเรียนรู 2,4 ครูศิริพร 30,000.00 - - - 30,000.00 4 2 

7.3 พัฒนาและปรับปรุงสำนักงานวิชาการ 1,2,3,4 ครูกิตตินภา 120,000.00 - - - 120,000.00 4 2 

8 โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาในสถานการณแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

8.1 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน 1,3,4 ครูกิตติ์ชญาห - 275,000.00 - - 275,000.00 5 1,2,3 

รวม 4,084,950.00 508,000.00 - - 4,592,950.00     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  3.9  การจัดสรรงบประมาณกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อ่ืนๆ รวม กลยุทธที่ มาตรฐานที่ 

1 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.1 สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 

  

วันสุนทรภู 26 มิ.ย. 64 ครูจิตธิดา - 5,000.00 - - 5,000.00 2,3 1,3 

วันภาษาไทย 26 ก.ค. 64 ครูทิพวรรณ - 5,000.00 - - 5,000.00 2,3 1,3 

สงเสริมทักษะการอานออกเขียนได 3,4 ครูนุชจรี 2,500.00 2,500.00 - - 5,000.00 2,3 1,3 

คายวิชาการรักการอาน 19 พ.ย. 63 ครูณคพศ - 17,500.00 - - 17,500.00 2,3 1,3 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 1,2 ครูเกรียงศักด์ิ 3,000.00 - - - 3,000.00 2,3 1,3 

สงเสริมการจัดเรียนการสอน 1,3,4 ครูชุลีกร 24,000.00 - - - 24,000.00 2,3 1,3 

สงเสริมความเปนอัจฉริยภาพทางวิชาภาษาไทย 1,2,3,4 ครูชุลีกร 5,000.00 - - - 5,000.00 2,3 1,3 

2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู             

2.1 พัฒนาสภาพหองเรียนและหองสำนักงาน 1,2,3,4 ครูกฤษฎา  25,500.00  - - - 25,500.00 4 2 

รวม   60,000.00  30,000.00 - - 90,000.00      

 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  3.10  การจัดสรรงบประมาณกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อ่ืนๆ รวม กลยุทธที ่ มาตรฐานที ่

1 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.1 สงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร 1,2,3,4 ครูอุชุกร 35,000.00 - - - 35,000.00 2 1 

1.2 คายคณิตศาสตร 4 ครูณัฐกานต - 35,000.00 - - 35,000.00 2 1 

1.3 สงเสริมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 1,3 ครูอัจฉรา 27,000.00 - - - 27,000.00 2 2 

1.4 ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ม.1, 4 1,2 ครูสุภาดา 8,000.00 - - - 8,000.00 2 1 

1.5 นิทรรศการคณิตศาสตร (Open House) 1,2 ครูวราวัฒน 7,000.00 - - - 7,000.00 2 1,2 

2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

2.1 จัดสภาพแวดลอมและการบริการ 1,2,3,4 ครูวราวัฒน 13,000.00 - - - 13,000.00 4 2 

2.2 หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 1,3,4 ครูกนกวลี 15,000.00 - - - 15,000.00 4 2 

รวม 105,000.00  35,000.00  -   -  140,000.00     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  3.11  การจัดสรรงบประมาณกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ที่ กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อื่นๆ รวม กลยุทธที ่ มาตรฐานท่ี 

  วิทยาศาสตร 

1 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.1 อัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร 1,4 ครูฉลอง - 30,000.00 - - 30,000.00 2 1 

1.2 สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 1,2,3,4 ครูฉลอง 80,000.00 - - - 80,000.00 2 1 

1.3 เพชรราชพฤกษ คร้ังที่ 1 1,2 ครูฉลอง - 5,000.00 - - 5,000.00 2 1 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรเขาสูมาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

2.1 พัฒนาชุดแบบฝกหัดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 1,2,3,4 ครูกิตตินภา 15,000.00 - - - 15,000.00 3 2 

2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

2.1 พัฒนาหองเรียนวิทยาศาสตรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 1,2,3,4 ครูฉลอง   50,000.00  - - - 50,000.00 4 2,3 

รวม 145,000.00  35,000.00 - - 180,000.00     

  เทคโนโลยี 

1 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.1 สงเสริมแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมจัดหาอุปกรณ 1,2,3,4 ครูชัยมงคล - - 1,113,840.00 - 1,113,840.00 2,5 1,3 

 เชาและปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 1,2,3,4 ครูชัยมงคล - - 644,220.00  644,220.00 2,5 1,3 

 พัฒนาระบบการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี 1,3,4 ครูชัยมงคล - - 241,940.00  241,940.00 2,5 1,3 

รวม - - 2,000,000.00 - 2,000,000.00      



 

ตาราง  3.12  การจัดสรรงบประมาณกลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อ่ืนๆ รวม กลยุทธท่ี มาตรฐานท่ี 

1 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ               

1.1 พัฒนาทักษะทางสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4 ครูศิริพร 17,000.00 - - - 17,000.00 2 1 

1.2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพวิชาการทาง
สังคมศึกษา 

1,2 ครูณัฏฐวัฒน 2,200.00 30,000.00 - - 32,200.00 2 1 

2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

2.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและวัสดุอุปกรณ
ทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

1,2,3,4 ครูธนสาร 40,800.00 - - - 40,800.00 4 2 

รวม 60,000.00 30,000.00 - - 90,000.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  3.13  การจัดสรรงบประมาณกลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อื่นๆ รวม กลยุทธที่ มาตรฐานท่ี 

1 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการ 

1.1 สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 1,2,3,4 ครูนพดล 23,440.00  -   -   -  23,440.00 2 1 

2 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณแกผูเรียน 

2.1 สงเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของนักเรียน 1,2,3,4 ครูวิมล - - - - 0.00 2 1 

2.2 ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 1,3,4 ครูนพดล 1,200.00  -   -   -  1,200.00 2 1 

2.3 สงเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพดานกีฬาวอลเลยบอล 1,2,3,4 ครูสรรเพชร 400,000.00  -   -   -  400,000.00 2 1 

2.4 สงเสริมสุนทรียภาพทางอารมณแกผูเรียน(กีฬาสี) 1,4 ครูศาสตรา - 30,000.00   -   -  30,000.00 2 1 

3 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.1 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและสำนักงาน 3,4 ครูศาสตรา 10,360.00   -   -   -  10,360.00  4 2 

รวม 435,000.00 30,000.00   -   -  465,000.00     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  3.14  การจัดสรรงบประมาณกลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 
 

ที่ กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อื่นๆ รวม กลยุทธที ่ มาตรฐานท่ี 

1 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณแกผูเรียน 

1.1 สงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรูฯทัศนศิลป 1,2,3,4 ครูอิสระ 20,000.00 30,000.00 - - 50,000.00 2 1,3 

1.2 สงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรูฯนาฎศิลป 1,2,3,4 ครูอรนุช 35,000.00 40,000.00 - - 75,000.00 2 1 

1.3 การปฏิบัติดนตรีไทยสูความเปนเลิศทางดนตรีไทย 1,3 ครูศุภชัย 25,000.00 - - - 2๕,000.00 2 1,3 

2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

2.1 พัฒนาและจัดการแหลงการเรียนรูกลุมสาระฯศิลปะ 1,2,3,4 ครูสุเมตตา 30,000.00 - - - 30,000.00 3 2 

รวม 110,000.00 70,000.00  -   -  180,000.00     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  3.15  การจัดสรรงบประมาณกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อ่ืนๆ รวม กลยุทธท่ี มาตรฐานท่ี 

  คหกรรม 

1 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ               

1.1 คายสงเสริมอาชีพทางคหกรรม 1 ครูพิมพนภา 10,000.00    -   -  10,000.00 2 1 

2 โครงการพัฒนาทักษะความจำเปนในการศึกษาตอและการดำรงชีวิต 

2.1 สงเสริมการเรียนรูและทักษะการเรียนฯ 2,4 ครูพิมพนภา 50,000.00  -   -   -  50,000.00 2 1,3 

3 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.1 พัฒนาสภาพหองเรียนและหองสำนักงาน 3,4 ครูพิมพนภา 20,000.00  -   -   -  20,000.00 4 2 

รวม 80,000.00 - - - 80,000.00     

  เกษตรกรรม 

1 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.1 อัจฉริยภาพทางการเกษตร 1,2,4 ครูสุทธินี 20,000.00  -   -   -  30,000.00 2 1,3 

2 โครงการพัฒนาทักษะความจำเปนในการศึกษาตอและการดำรงชีวิต 

2.1 สงเสริมการเรียนรูและทักษะการเรียนเกษตร 1,2,4 ครูสุทธินี 45,500.00  -   -   -  45,500.00 2 1,3 

3 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.1 พัฒนาสภาพหองเรียนและหองสำนักงาน 1,4 ครูสุทธินี 14,500.00  -   -   -  14,500.00 4 2 

รวม 80,000.00 - - - 80,000.00     

 
 



 

ตาราง  3.15  การจัดสรรงบประมาณกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ (ตอ) 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อื่นๆ รวม กลยุทธที่ มาตรฐานท่ี 

  อุตสาหกรรม 

1 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ               

1.1 หุนยนตและเคร่ืองรอนสงเสริมการจัดการเรียนรู 1,3,4 ครูวรินทรัตน 30,000.00 20,000.00   -   -  50,000.00 2,3  1,3  

2 โครงการพัฒนาทักษะความจำเปนในการศึกษาตอและการดำรงชีวิต 

2.1 สงเสริมการเรียนรูและทักษะงานชางอุตสาหกรรม 1,2,3,4 ครูอดิศร 68,205.00 -  -   -  68,205.00 2 1,3 

2.3 สนับสนุนแขงทักษะงานชางอุตสากรรม 1,2,4 ครูอดิศร 5,000.00  -   -   -  5,000.00 2 1,3 

3 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.1 สงเสริมการดำเนินงาน สำนักงานกลุมวิชา
อุตสาหกรรม และหองเรียน ICT 

1,3 ครูอดิศร 26, 795.00 - - - 26, 795.00 4 1,2 

รวม 130,000.00 20,000.00 - - 150,000.00     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  3.15  การจัดสรรงบประมาณกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
 

ที่ กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อ่ืนๆ รวม กลยุทธท่ี มาตรฐานท่ี 

1 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 1,2,3,4 ครูจารุวรรณ 43,928.00 22,000.00 - - 65,928.00 2 1 

2 โครงการพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพ 

2.1 สงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 1,2,4 ครูจารุวรรณ 34,072.00 - - - 34,072.00 3 2 

2.2 สงเสริมศักยภาพดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ 1,2,3,4 ครูจารุวรรณ - - 1,200,000.00  - 1,200,000.00 3 2 

รวม 88,000.00 22,000.00 1,200,000.00  - 1,300,000.00     

 
 
ตาราง  3.16  การจัดสรรงบประมาณของกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อื่นๆ รวม กลยุทธท่ี มาตรฐานท่ี 

1 โครงการพัฒนาทักษะความจำเปนในการศึกษาตอและการดำรงชีวิต 

1.1 ชุมนุมและสาธารณประโยชน 1,3 ครูวรรณทนาภร 21,410.00 - - - 21,410.00 2 1 

1.2 ลูกเสือ 1,2,3 ครูกฤษฎา 19,090.00 420,000.00 - - 439,090.00 2 1 

1.3 นักศึกษาวิชาทหาร 1,2,3 ครูสุชาติ 9,500.00 - - - 9,500.00 2 1 

1.4 ทัศนศึกษา 2 ครูพิมพนภา - 1,184,000.00 - - 1,184,000.00 2 1 

รวม 50,000.00 1,604,000.00 - - 1,654,000.00     
 
 



 

ตาราง  3.17  การจัดสรรงบประมาณของกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว) 
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อ่ืนๆ รวม กลยุทธที่ มาตรฐานท่ี 

1 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

1.1 เชิดชูเกียรตินักเรียน 2 ครูนิตยา 18,860.00  - -   18,860.00  2 1 

2 โครงการพัฒนาความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2.1 กองทุนกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 3,4 ครูนิตยา - - - - 0.00 2 1 

2.2 มอบทุนการศึกษา 4 ครูอุนเรือน 740.00 - - - 740.00 2 1,3 

2.3 พ่ีตนแบบ นองตนออน 1,2,4 ครูญาณาภรณ 2,000.00 - - - 2,000.00 2 1,3 

2.4 ปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 1,3,4 ครูนิตยา - - - - - 2 1 

3 โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลสอบ GAT/PAT 1,2 ครูนิตยา 37,600.00 -  - - 37,600.00 4 1 

4 โครงการพัฒนาทักษะความจำเปนในการศึกษาตอและการดำรงชีวิต 

4.1 ตลาดนัดอาชีพและการศึกษาตอ 1 ครูอุนเรือน 3,145.00 - - - 3,145.00 2 1 

5 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 

5.1 สงเสริมสำนักงานแนะแนว 1,2,3,4 ครูนิตยา 22,655.00 - - - 22,655.00 4 2 

รวม 83,000.00 -  - - 83,000.00     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  3.18  การจัดสรรงบประมาณหองสมุด  
 

ท่ี กิจกรรมโครงการ ไตรมาส ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน กิจกรรม เงินระดม อื่นๆ รวม กลยุทธท่ี มาตรฐานท่ี 

1 โครงการพัฒนาทักษะความจำเปนในการศึกษาตอและการดำรงชีวิต 

1.1 สงเสริมหองสมุดรักการอานสูสังคมแหง     
การเรียนรู 

1,2,3,4 ครูพรรณภา 50,000.00 - - - 50,000.00 2 1,2,3 

 จัดซื้ออุปกรณ ส่ือและครุภัณฑหองสมุด 3,4 ครูพรรณภา 19,390.00 - - - 19,390.00 2 1,2,3 

 จัดซื้อหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร 1,2,3,4 ครูพรรณภา 10,150.00 - - - 10,150.00 2 1,2,3 

 สงเสริมสัปดาหหองสมุด ส.ค. 64 ครูพรรณภา 7,610.00 - - - 7,610.00 2 1,2,3 

 สงเสริมคายรักการอานตามรอยเจาฟาฯ 3,4 ครูพรรณภา 10,850.00 - - - 10,850.00 2 1,2,3 

 สงเสริมการเรียนรูสูหัวใจนักอาน 1,4 ครูพรรณภา 2,000.00 - - - 2,000.00 2 1,2,3 

รวม 50,000.00 - - - 50,000.00   
 



สวนท่ี 4 
รายละเอียดของโครงการ และการใชงบประมาณ ปการศึกษา 2564 

     
   ในการดำเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางโรงเรียนโดยกลุมบริหาร                
กลุมงานและกลุมสาระการเรียนรูไดรวมกันจัดทำโครงการที่สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนโนบายของ
โรงเรียนดังน้ี 
    การจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในในสถานการณแพรระบาดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) จำแนกตามกลยุทธของโรงเรียนที่กำหนดไว 5 กลยุทธ  จำนวน  11 
โครงการ  ดังน้ี 
 

 กลยุทธท่ี  1  สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของลูกนวมินท 
1. โครงการสงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 

 กลยุทธท่ี  2  ยกระดับคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. โครงการสงเสรมิผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
 3. โครงการพัฒนาความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 4. โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
 5. โครงการพัฒนาทักษะความจำเปนในการศึกษาตอและการดำรงชีวิต 

6. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณแกผูเรียน 
 

 กลยุทธท่ี 3  สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรเขาสูมาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน 

  ผูเรียนเปนสำคัญ 
8. โครงการพัฒนาครูสูมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 กลยุทธท่ี 4  สงเสริมระบบการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   9.  โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีภาคีเครือขายรวมพัฒนา   
  10. โครงการพฒันาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู  
 

 กลยุทธท่ี 5 การจัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษา 
   ในสถานการณแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   11.  โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาใน 
    สถานการณแพรระบาดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)   
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โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
----------------------------------------------------- 

โครงการ   โครงการสงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเน่ือง 
กลุมบริหารท่ีรบัผิดชอบ   ทุกกลุมบริหาร 

  

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 
 มาตรฐานที่ 1  ดานคุณภาพผูเรียน 

 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
 กลยุทธขอที่ 1  สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของนวมินท 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
 ขอ 1  สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูเรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย  
 ขอ 2  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมีศักยภาพเปนพลโลก 
 

เปาประสงค 
 ขอ 1  ผูเรียนและบุคลากรมีความจงรกัภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
 ขอ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
มีศักยภาพเปนพลโลก 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 กลุมโรงเรียนเฉลมิพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาคเปนกลุมโรงเรียนทีก่ระทรวงศึกษาธิการ 
ไดประกาศจัดตั้งข้ึนตามภูมิภาคตาง  ๆ5 ภูมิภาค 5 โรงเรียน ซึ่งประกอบดวย  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพหานคร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน จังหวัด
มุกดาหาร   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  จงัหวัดนครสวรรค  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ 
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา  5 รอบ  กลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค จึงไดจัดทำโครงการ
สงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ขึ้นเพ่ือใหลูกนวมินทไดตระหนักและมีความ
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ภาคภูมิใจในความเปนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว และสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค  
2.  วัตถุประสงค 
 1.  ผูเรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีและเทิดทูนเคารพพระมหากษัตริย  
 2.  ผูเรียนและบุคลากรมีความภาคภูมิใจในการเปนนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทรา- 
ชูทิศ  
 
3.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ ผูเรียน 2,3๐๐ คน  
 เชิงคุณภาพ ผูเรียนจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  ผูเรียนมีความภูมิใจในการเปน
นักเรียนโรงเรียนเฉลมิพระเกียรต ินักเรียน ครูและบุคลากรการเขารวมกิจกรรมสงเสริมความจงรัก 
ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
  

     ระดับความสำเร็จ   รอยละ 100 ของเปาหมาย 
 
4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

๑ ความรวมมือระหวาง
โรงเรียนกบัชุมชนและ 
กิจกรรมวันสำคัญที่
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย 
และศาสนา 

1๓0,000 
 

1,2,3,4 บรหิารทั่วไป ครูพีรวิชญ 
รองฯพูนสุข 

๒ สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

20,000 
 

1,๒,๓,๔ บริหารวิชาการ ครูคัทธรียา 
รองฯจินตนา 

๓ ขับเคลื่อนการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

๑๐0,000 
 

3,4 บริหารวิชาการ ครูบุญญาพร 
รองฯจินตนา 

๔ สัมมนาผูนำสภานักเรียน
กลุมโรงเรียนเฉลมิพระ
เกียรติ ๕ ภูมิภาค 

๑๕๔,๐๐๐ ๑ บริหารบุคคล ครูศาสตรา 
รองฯเชตรัตน 

5 งานประสานกลุม ร.ร.
เฉลิมพระเกียรติฯ 

๒,000 1,2,3,4 บรหิาร
งบประมาณ 

ครูอาทีวร 
รองฯวนิดา 
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5. งบประมาณ  4๐๖,000.00  บาท 
6. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 256๔ 
8. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / 

งานกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 
 
 

  



 

       

 

๔๓

 

 

 

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
----------------------------------------------------- 

โครงการ  โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง 
กลุมบริหารท่ีรบัผิดชอบ  ทุกกลุมบริหาร 

  

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 
 มาตรฐานที่ 1  ดานคุณภาพผูเรียน 

 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
 กลยุทธขอที่ 2  ยกระดับคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ขอ 2  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมีศักยภาพเปนพลโลก 
 

 เปาประสงค 
          ขอ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
มีศักยภาพเปนพลโลก 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณตามอุดมการณของการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือตอง
พัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมใหเปนผูมีจรยิธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถ
อยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จึงจัดโครงการโครงการสงเสริม
ผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  โดยนำหลักคำสอนของทุกศาสนาและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมใหหลากหลายอยางตอเน่ืองตลอดป
การศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค 

2.1 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
2.2 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย 
2.3 ผูเรียนยอมรับทีจ่ะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 
 



 

       

 

๔๔

 
3.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ ผูเรียน 2,3๐๐ คน  
 เชิงคุณภาพ  
  ผูเรียนประพฤติตนตามกฎและระเบียบของโรงเรียนและสังคม  ความภูมิใจในทองถิ่น และความ
เปนไทย  ยอมรับทีจ่ะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลกัสูตรในระดบัดีและดเีย่ียม   
  

     ระดับความสำเร็จ   รอยละ 100 ของเปาหมาย 
 
4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1 วันไหวคร ู 11,800 
 

3 บริหารงานบุคคล ครูบรมพงศ 
รองฯเขตรัตน 

2 สงเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

141,445 1,2,3,4 
 

บริหารงานบุคคล ครูศาสตรา        
รองฯเขตรัตน 

3 สงเสริมระเบียบวินัย  5,000 
 

1,2,3,4 
 

บริหารงานบุคคล ครูกิตติธัช 
รองฯเขตรัตน 

4 อำลาสถาบนันักเรียน
ช้ัน ม.๖ 

19,075 2 
 

บริหารงานบุคคล ครูศาสตรา        
รองฯเขตรัตน 

5 อ่ิมเอมบุญอบอุนใจ 
 

2,0๐๐ 
 

1,2,3,4 
 

บริหารงานบุคคล ครูบรมพงศ 
รองฯเขตรัตน 

6 สงเสริมจิตอาสา
พัฒนานวมินท 

๘,๕๐๐ 
 

1,๒,๓,4 
 

บริหารงานบุคคล ครศูรีนวล 
รองฯเขตรัตน 

7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 10,985 
 

3,4 
 

บริหารงานบุคคล ครูสรรเสริญ    
รองฯเขตรัตน 

8 สงเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ม.๑-ม.๕ 

๘๖,๐๕๐ ๓,๔ บริหารงานบุคคล ครชูาลิสา   
รองฯเขตรัตน 

9 รักษการออมตามรอย
พอหลวงไทย 

๓,๐๐๐ 1,๒,๓,4 
 

บริหารงานบุคคล ครูวิภา 
รองฯเขตรัตน 

๑0 สงเสริมคุณภาพ
ธนาคารโรงเรียนฯ 

๕,500 
 

๑,๒,๓,๔ บรหิาร
งบประมาณ 

ครญูาณาภรณ    
รองฯวนิดา 

11 ครอบครัวพอเพียง 10,000  1,๓ บรหิารวิชาการ ครูวราวัฒน 



 

       

 

๔๕

 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

๑2 เชิดชูเกียรติ 18,860 ๒ บรหิารวิชาการ 
แนะแนว 

ครูนิตยา    
รองฯจินตนา 

 
5. งบประมาณ  322,215.00  บาท 
6. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 2564 
8. หนวยงานท่ีเก่ียวของ กลุมบรหิารทุกกลุม / กลุมสาระการเรียนรู  
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง  



 

       

 

๔๖

 

 

 

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
----------------------------------------------------- 

โครงการ                         โครงการพัฒนาความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเน่ือง 
กลุมบริหารท่ีรบัผิดชอบ   กลุมบริหารงานบุคคล, กลุมบริหารวิชาการ 

  

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานที่ 1   ดานคุณภาพผูเรียน 

 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
 กลยุทธที่ 2 ยกระดับคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
           ขอ 3  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เปาประสงค 
           ขอ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนพลโลกที่ดี 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 

สถานการณในปจจบุันเด็กและเยาวชนไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทุกๆดาน ทำใหพฤติกรรม ความคิด 
และทัศนคติของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมถูกตอง รวมทัง้ขาดการดูแลและเอ้ืออาทร
จากครอบครัวและสังคมรอบขาง จงึเปนสาเหตุใหเกิดปญหากับตนเองและสังคม โรงเรียนนวมินทรา-        
ชูทิศ มัชฌิม ไดตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกลาว จึงจดัทำโครงการสงเสริมความเขมแข็งของ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารปรับตัวเพ่ืออยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค  
 เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหประพฤติตนอยูในกฎระเบียบของโรงเรียนและสงัคม 

 

3.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ ผูเรียน 2,3๐๐ คน  
 เชิงคุณภาพ  
      ผูเรียนที่ประพฤติตนอยูในกฎระเบียบของโรงเรียน สังคมและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 
 ระดับความสำเร็จ   รอยละ 100 ของเปาหมาย 



 

       

 

๔๗

4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1 สูรมเกลานวมินท    
ม.๑, ม.๔ 

๓๑,๒50 
 

3 
 

บรหิารงานบุคคล ครูสุเมตตา 
รองฯเขตรัตน 

2 พัฒนางานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

๕๐,0๓0 
 

๒,3,๔ 
 

บรหิารงานบุคคล ครูสุเมตตา 
รองฯเขตรัตน 

3 เยี่ยมบานนักเรียน
รายบุคคล ๑๐๐% 

๖๒,๕00 3,4 
 

บรหิารงานบุคคล ครูสุเมตตา 
รองฯเขตรัตน 

4 ทำบัตรและคูมือ
นักเรียน 

1๖๐,000 ๓ บรหิารงานบุคคล ครูลาภิสรา 
รองฯเขตรัตน 

5 วันแหงเกียรติยศ 1,๘00 4 
 

บรหิารงานบุคคล ครูศาสตรา 
รองฯเขตรัตน 

6 ประชุมผูปกครอง 
ภาคเรียนที่ 1,2 

๑๑๒,๐00 
 

1,3,๔ 
 

บรหิารงานบุคคล ครูสุเมตตา 
รองฯเขตรัตน 

7 ประชุมคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครอง 
ระดับโรงเรียน 

๙,๖00 
 

๒,๔ 
 

บรหิารงานบุคคล ครสูุเมธ 
รองฯเขตรัตน 

8 สงเสริมคุณภาพ
กิจกรรมคณะส ี

๑๙๐,๕๘๐ ๓,๔ บรหิารงานบุคคล ครกิูตตินภา 
รองฯเขตรัตน 

9 กองทุนกูยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 

- ๓,๔ 
 

บรหิารวิชาการ 
แนะแนว 

ครูนิตยา 
รองฯจินตนา 

๑๐ มอบทุนการศึกษา 740 
 

4 
 

บรหิารวิชาการ 
แนะแนว 

ครูอุนเรือน 
รองฯจินตนา 

๑๑ พ่ีตนแบบ นองตนออน ๒,๐๐๐ 
 

๑,๒,4 
 

บรหิารวิชาการ 
แนะแนว 

ครูญาณาภรณ 
รองฯจินตนา 

๑๒ ปจจัยพ้ืนฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

- 
 

1,3,4 
 

บรหิารวิชาการ 
แนะแนว 

ครนิูตยา 
รองฯจินตนา 

 

5. งบประมาณ  ๖๒0,50๐.00  บาท 
6. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 256๔ 
8. หนวยงานท่ีเก่ียวของ กลุมบรหิารทุกกลุม / กลุมสาระการเรียนรู  
 
 



 

       

 

๔๘

9. การประเมินผล 
เครื่องมือ แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 



 

       

 

๔๙

 

 

 

 

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
----------------------------------------------------- 

โครงการ       โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเน่ือง 
กลุมบริหารท่ีรบัผิดชอบ   กลุมบริหารวิชาการ 

  

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานที่ 1  ดานคุณภาพผูเรียน 

 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
 กลยุทธที่ 2  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ขอ 2  ใหผูเรียนมีความรู คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนพลโลกที่ดี 

 

เปาประสงค 
 ขอ 3  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนพ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความเปน
ประชาธิปไตยและใชเทคโนโลยีเปน 
 ขอ 4  ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสือ่
เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู 
 ขอ 5  สถานศึกษามีกระบวนการบรหิารจัดการระบบคุณภาพแบบมสีวนรวมจากทุกภาคสวน
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  เห็นความสำคัญในการปฏิรปูการศึกษาทีเ่นนผูเรียนเปน
สำคัญซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนทีมุ่งประโยชนแกผูเรียน ใหผูเรียนเปนคนดี สนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล ผูเรียนพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ เกิดการเรียนรูอยางแทจรงิมีทกัษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และนำความรูไปใชในชีวิตจรงิ โรงเรียนจึงจัดทำโครงการสงเสรมิความเปนเลิศทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ เพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความรู ความสามารถในแตละดานไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมการแขงขันดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ ภายในโรงเรียนและหนวยงานภายนอก เปนการ
สงเสริมใหนักเรียนไดใชความรูความสามารถของตัวเองและพัฒนาสูความเปนเลิศตอไป 

 
 



 

       

 

๕๐

2. วัตถุประสงค  
1. สงเสริมใหผูเรียนเขารวมแขงขันดานวิชาการ และทักษะวิชาชีพภายในโรงเรียนและ 

หนวยงานภายนอก  
2. สงเสริมใหผูเรียนทีมี่ความสารถไดแสดงออกทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 

 
3.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ ผูเรียน 2,3๐๐ คน  
 เชิงคุณภาพ  ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ระดับความสำเร็จ   รอยละ 100 ของเปาหมาย 
 

4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1 สงเสริมศักยภาพดาน
หุนยนตสูนานาชาต ิ

๒๓๐,๐๐๐ ๒,๓,๔ บรหิารวิชาการ 
การงานอาชีพ 

ครวูรินทรัตน 
รองฯจินตนา 

2 นิทรรศการเปดโลก
วิชาการ Open House 

20,000 2 
 

บรหิารวิชาการ ครูมณีกาญจน 
รองฯจินตนา 

3 ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทาง 
การเรียนและผล O-net 

1๐0,000 1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ ครูนภัสวรรณ 
รองฯจินตนา 

4 สงเสริมศักยภาพการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ 

๒๔๖,๐๐๐ ๑,๒ บรหิารวิชาการ ครูมณีกาญจน 
รองฯจินตนา 

5 สงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย 

๖๔,๕00 1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ
ภาษาไทย 

ครูกฤษฎา 
รองฯจินตนา 

6 สงเสริมอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร 

35,000 1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ
คณิตศาสตร 

ครูอุชุกร 
รองฯจินตนา 

7 คายคณิตศาสตร 
 

๓๕,000 4 
 

บรหิารวิชาการ
คณิตศาสตร 

ครูณัฐกานต 
รองฯจินตนา 

8 สงเสริมการเรียน 
การสอนกลุมสาระฯ
คณิตศาสตร 

2๗,000 1,3 
 

บรหิารวิชาการ
คณิตศาสตร 

ครูอัจฉรา 
รองฯจินตนา 

9 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร ม.1, 
ม.4 

๘,000 ๑,๒ 
 

บรหิารวิชาการ 
คณิตศาสตร 

ครสูุภาดา 
รองฯจินตนา 

 



 

       

 

๕๑

 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

10 นิทรรศการคณิตศาสตร 
(Open House) 

7,000 
 

2 
 

บรหิารวิชาการ
คณิตศาสตร 

ครูวราวัฒน 
รองฯจินตนา 

๑1 อัจฉริยภาพดาน
วิทยาศาสตร 

๓๐,000 ๑,๔ 
 

บรหิารวิชาการ 
วิทยาศาสตรฯ 

ครูฉลอง 
รองฯจินตนา 

๑2 สงเสริมคุณภาพ 
การเรียนการสอนวิทยฯ 

๘0,000 ๑,๒,๓,๔ 
 

บรหิารวิชาการ 
วิทยาศาสตรฯ 

ครูฉลอง 
รองฯจินตนา 

๑3 เพชรราชพฤกษ ครั้งที่ ๑ 
(วิทยและเทคโนโลยี) 

๕,000 2 
 

บรหิารวิชาการ 
วิทยาศาสตรฯ 

ครูฉลอง 
รองฯจินตนา 

๑4 สงเสริมแหลงเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาสูอัจฉริยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2,000,000 
 

1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ 
วิทยาศาสตรฯ 

ครูชัยมงคล 
รองฯจินตนา 

15 พัฒนาทักษะทางสังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑๗,๐00 
 

๔ 
 

บรหิารวิชาการ 
สังคมศึกษาฯ 

ครูศิริพร 
รองฯจินตนา 

16 ยกระดับผลสมัฤทธิ์และ
คุณภาพวิชาการทาง
สังคมศึกษา 

๓๒,๒๐๐ ๑,๒ บรหิารวิชาการ 
สังคมศึกษาฯ 

ครูณัฏฐวัฒน 
รองฯจินตนา 

17 สงเสริมคุณภาพการ
เรียนการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

๒๓,440 
 

๑,๒,3,4 
 

บรหิารวิชาการ 
สุขศึกษาฯ 

ครูนพดล 
รองฯจินตนา 

18 คายสงเสรมิอาชีพทาง 
คหกรรม 

10,000  
 

1 
 

บรหิารวิชาการ
การงานอาชีพ 

ครูพิมพนภา 
รองฯจินตนา 

19 อัจฉริยภาพทางการ
เกษตร 

๒๐,000 1,2,๔ 
 

บรหิารวิชาการ
การงานอาชีพ 

ครูสุทธินี 
รองฯจินตนา 

๒0 หุนยนตและเครื่องรอน
สงเสริมการจัดการ
เรียนรู 

5๐,000 
 

1,3,4 
 

บรหิารวิชาการ
การงานอาชีพ 

ครูวรินทรัตน 
รองฯจินตนา 

21 ยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ-จีน 

๖๕,๙๒8 
 

1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ
ภาษาตางประเทศ 

ครูจารุวรรณ 
รองฯจินตนา 

 

 



 

       

 

๕๒

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

2๒ 
 

ยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและผล
สอบ GAT/PAT 

3๗,๖00 
 

1,2 
 

บรหิารวิชาการ 
กิจกรรมแนะแนว 

ครูนิตยา 
รองฯจินตนา 

 
5. งบประมาณ  ๓,๑๐๘,๖๖๘.00  บาท 
6. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 256๔ 
8. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / 

งานกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 



 

       

 

๕๓

 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
----------------------------------------------------- 

โครงการ  โครงการพัฒนาทักษะความจำเปนในการศึกษาตอและการดำรงชีวิต
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเน่ือง 
กลุมบริหารท่ีรบัผิดชอบ   ทุกกลุมบริหาร 

  

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานที่ 1  ดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
 กลยุทธที่  2   ยกระดับคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
 ขอ 2  ส งเสริมใหผู เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมีศักยภาพเปนพลโลก 
 ขอ 3  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

          เปาประสงค 
   ขอ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
มีศักยภาพเปนพลโลก 
          ขอ 3  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนพ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

จากการขบัเคลื่อนนโยบายของสำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกลาวถึงแนวทาง
ใหหนวยงาน และสถานศึกษามุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตางๆ เพิ่มขึ้น เพ่ือ
บรรลุตามเปาหมายทีก่ำหนดใหผูเรียนสามารถวางแผนการทำงานตามข้ันตอนไดอยางมีประสทิธิภาพ 
รักการทำงาน สามารถปรับตัวและทำงานเปนทีม เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต และหา
ความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนสนใจ และภูมิใจในผลงานของตนเอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม      
มุงใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จงึจัดทำ
โครงการพัฒนาทักษะความจำเปนในการศึกษาตอและการดำรงชีวิต 
 
 
 



 

       

 

๕๔

2. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสรมิใหผูเรียนทุกคนหลกีเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปญหาทางเพศ  

การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทกุชนิด 
2. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีความรูทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

 3.  เพื่อใหนักเรียนทกุคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และมีจิตสาธารณะ 
 4.  เพื่อใหนักเรียนผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต ในระดับด ี

 

3.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ ผูเรียน 2,3๐0 คน  
   เชิงคุณภาพ   ผูเรียนมีทักษะการคนควา การทำงานรวมกัน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีตอ 
                       อาชีพสุจริต 
 ระดับความสำเร็จ   รอยละ 100 ของเปาหมาย 
4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1 โรงเรียนปลอดขยะ 10,000 1,2,3,4 
 

บริหารทั่วไป ครณัูฐพล 
 รองฯพูนสุข 

2 สงเสริมคุณภาพงาน
อนามัยโรงเรียน 

30,000 1,2,3,4 
 

บริหารทั่วไป ครูนพดล 
 รองฯพูนสุข 

3 รักษาความปลอดภัย
และวินัยจราจร 

๑๒,๐00 
 

1,๒,3,๔ 
 

บรหิารงานบุคคล ครูศรีนวล 
รองฯเขตรัตน 

4 สงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
และเอดส 

22,500 
 

1,3 
 

บรหิารงานบุคคล ครวูราวัฒน 
 รองฯเขตรัตน 

5 สงเสริมทกัษะฯการเรียน
การสอนคหกรรม 

๕0,000 2,๔ 
 

บรหิารวิชาการ 
คหกรรม 

ครูพิมพนภา 
รองฯจินตนา 

6 สงเสริมการเรียนรูและ
ทักษะการเรียนการสอน
เกษตรกรรม 

45,500 
 

1,2,4 
 

บรหิารวิชาการ 
เกษตรกรรม 

ครูสุทธินี 
รองฯจินตนา 

7 สงเสริมการเรียนรูและ
ทักษะงานชาง
อุตสาหกรรม 

68,205 1,2,3,4 บรหิารวิชาการ 
อุตสาหกรรม 

ครูอดิศร 
รองฯจินตนา 

 



 

       

 

๕๕

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

8 สนับสนุนแขงทักษะ
งานชางอุตสาหกรรม 

30,000 
 

1,๒,๔ 
 

บริหารวิชาการ 
อุตสาหกรรม 

ครูอดิศร 
รองฯจินตนา 

9 ชุมนุม/
สาธารณประโยชน 

2๑,๔๑0 
 

1,3 
 

บริหารวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

ครูวรรณทนาภร 

รองฯจินตนา 

10 กิจกรรมลูกเสือ 439,090 
 

1,2,3 
 

บริหารวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

ครูกฤษฎา 
รองฯจินตนา 

11 กิจกรรมนักศึกษา 
วิชาทหาร 

9,500 
 

1,2,3 
 

บริหารวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

ครูสุชาติ 
รองฯจินตนา 

12 กิจกรรมทัศนศึกษา 1,184,000 
 

2 
 

บริหารวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

ครูพิมพนภา 
รองฯจินตนา 

13 ตลาดนัดอาชีพและ
การศึกษาตอ 

3,145 
 

1 
 

บริหารวิชาการ 
กิจกรรมแนะแนว 

ครอุูนเรือน 
รองฯจินตนา 

14 สงเสริมหองสมุดรัก 
การอานสูสงัคมแหง
การเรียนรู 

50,000 ๑,๒,3,4 บริหารวิชาการ 
งานหองสมุด 

ครูพรรณภา 
รองฯจินตนา 

 
 
5. งบประมาณ  1,975,350.00 บาท 
6. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 2564 
8. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / 

งานกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 
 



 

       

 

๕๖

 
 
 
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

----------------------------------------------------- 
โครงการ        โครงการสงเสรมิสุนทรียภาพทางอารมณแกผูเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเน่ือง 
กลุมบริหารท่ีรบัผิดชอบ   กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบริหารทั่วไป กลุมบริหารงานบุคคล 

 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานที่ 1  ดานคุณภาพผูเรียน 

 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
 กลยุทธที่  2   ยกระดับคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ขอ 3  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

เปาประสงค 
 ขอ 3  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนพ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและไดผลผลิตที่พึงประสงคคือผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ผูเรียนควรมีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีสุขภาพที่สมบูรณ 
แข็งแรง ทั้งในดานรางกายและจิตใจ ดวยเหตุผลดังกลาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มีนโยบาย
สงเสริมใหนักเรียนเปนผูมสีุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ดวยการจัดทำโครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
ใหมีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

2. วัตถุประสงค  
1. สงเสริมผูเรียนใหมีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตร ี
2. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางดานกีฬา 
3. สงเสริมใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ 
4. สงเสริมใหผูเรียนมีน้ำหนัก สวนสูง และสมรรถภาพกายตามเกณฑ 

 
 
 
 
 



 

       

 

๕๗

3.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ ผูเรียน 2,300 คน  
 เชิงคุณภาพ  
 ผูเรียนมสีุนทรียภาพทางอารมณ ผูเรียนมมีนุษยสัมพันธที่ดี รูจักการออกกำลังกายและการดูแล
สุขภาพ  มีน้ำหนักสวนสงูตามเกณฑ  ปองกันตัวเองจากภัยตาง ๆ เชน ยาเสพติด โรคภัยไขเจ็บ    
และอุบัติเหตุ  กลาแสดงออกดวยความมั่นใจ และสรางสรรคผลงานเขารวมกจิกรรมดานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป กีฬาและ นันทนาการ  
      ระดับความสำเร็จ   รอยละ 100 ของเปาหมาย 
 

4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาคุณภาพอาหาร
สงเสริมอาหารปลอดภัย 

190,000 1,2,3,4 
 

บรหิารทั่วไป ครูธนวรรณ 
รองฯพูนสุข 

2 สงเสริมและพัฒนาการ
ออกกำลงักายของ
นักเรียน 

- 1,๒,3,4 
 

บรหิารวิชาการ 
สุขศึกษาฯ 

ครูวิมล 
รองฯจินตนา 

3 ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพ 

1,200 
 

1,3,4 
 

บรหิารวิชาการ 
สุขศึกษาฯ 

ครนูพดล 
รองฯจินตนา 

4 สงเสริมอจัฉริยภาพดาน
กีฬาวอลเลยบอล 

๔00,000 
 

1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ 
สุขศึกษาฯ 

ครูสรรเพชร 
รองฯจินตนา 

5 สงเสริมสุนทรียภาพทาง
อารมณแกผูเรียน(กีฬาส)ี 

๓0,๐๐0 
 

๑,4 
 

บรหิารวิชาการ 
สุขศึกษาฯ 

ครศูาสตรา 
รองฯจินตนา 

6 สงเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนรูฯ
ทัศนศิลป 

๕๐,000 
 

1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ 
ศิลปะ 

ครูอิสระ 
รองฯจินตนา 

7 สงเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนรูฯนาฏศิลป 

7๕,๐๐๐ 1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ 
ศิลปะ 

ครูอรนุช 
รองฯจินตนา 

๘ การปฏิบัติดนตรีไทยสู

ความเปนเลิศทางดนตรี

ไทย 

๒๕,๐๐๐ 1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ 
ศิลปะ 

ครศุูภชัย 
รองฯจินตนา 

 
 
 



 

       

 

๕๘

5. งบประมาณ  7๗๑,๒๐0.00 บาท 
6. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 256๔ 
8. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / 

งานกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 

 
 



 

       

 

๕๙

 

 

 

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
----------------------------------------------------- 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาหลักสูตรเขาสูมาตรฐานสากลและกระบวนการ 
 จัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนือ่ง 
กลุมบริหารท่ีรบัผิดชอบ กลุมบรหิารวิชาการ 

 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานที่ 1   ดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญ 
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
 กลยุทธที่ 3  สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ขอ 3  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ขอ 4  สงเสริมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 เปาประสงค 
 ขอ 3  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนพ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ขอ 4  ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสือ่
เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 แนวการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติทางการศึกษาแหงชาติ 2542 มุงเนนเก่ียวกับ
การจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ และพันธกิจของสำนักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มุงพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสำคัญเพื่อใหผูเรียน มีความรู มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาสูคุณภาพระดับสากล 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ไดตระหนักถึงความสำคัญในเร่ืองดังกลาว จึงจัดทำโครงการพัฒนา
หลักสูตรเขาสูมาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เพ่ือนำผูเรียนไปสู
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 



 

       

 

๖๐

2. วัตถุประสงค  
  เพ่ือพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

3.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ ครแูละบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  160 คน   
 เชิงคุณภาพ  
 ทุกกลุมสาระฯ มีหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางสนองความตองการของทองถิ่นและมุง
สูสากล และครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
      ระดับความสำเร็จ   รอยละ 100 ของเปาหมาย 
 

5. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1 สงเสริมงานสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

๑๐๐,๐๐๐ 1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ ครูกิตติ์ชญาห
รองฯจินตนา 

2 พัฒนาหลักสูตรและ 
การสอน 

20,000 
 

1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ ครูณัฏฐวัฒน 
รองฯจินตนา 

3 สงเสริมและพัฒนางาน
ทะเบียน 

100,000 1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ ครูปรเมษฐ 
รองฯจินตนา 

4 พัฒนาศักยภาพการทำ
โครงงาน IS 

20,000 
 

2,3 
 

บรหิารวิชาการ ครูทวี 
รองฯจินตนา 

5 จัดทำเอกสารบริการ
ทางการศึกษา 

720,000 
 

1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ ครูสุทธิน ี
รองฯจินตนา 

๖ พัฒนาชุดแบบฝกหัด
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู 

1๕,000 
 

1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ 
วิทยาศาสตรฯ 

ครูกิตตินภา 
รองฯจินตนา 

 
 
5. งบประมาณ  ๙75,000.00 บาท 
6. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 2564 
8. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / 

งานกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
 
 



 

       

 

๖๑

9. การประเมินผล 
เครื่องมือ แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 



 

       

 

๖๒
The image part w ith relationship ID rId9  
was not found in the file.

 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
----------------------------------------------------- 

ชื่อโครงการ    โครงการสงเสรมิครสููมาตรฐานวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนือ่ง 
กลุมบริหารท่ีรบัผิดชอบ กลุมบรหิารวิชาการ  กลุมบริหารงานบุคคล 

 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

     

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
 กลยุทธที่ 3 สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ขอ 4  สงเสริมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

                

          เปาประสงค 
 ขอ 4  ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสือ่
เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู 
  
1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาระบุวา “ครูตองมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีเจตคติและปฏิบัติอยางเหมาะสมในวิชาชีพ” ดังนั้นครูจงึ
จำเปนตองมกีารพฒันาตนเองตลอดเวลาทัง้ในดานการเรียนการสอน ดานวิชาชีพและคุณธรรม
จริยธรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ไดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครู จึงจัดทำ
โครงการสงเสรมิใหครมีูการพัฒนาตนเองเพ่ือนำพาตนเองมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
 
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสรมิครูใหมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
2. เพ่ือสงเสรมิใหครูพัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 



 

       

 

๖๓

3.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ ครแูละบุคลากร 160 คน  
 เชิงคุณภาพ  
 ครูไดรับการสงเสรมิใหมีวฒุิ ความรู ความสามารถและพัฒนาตนเอง และมีมาตรฐานตาม
มาตรฐานวิชาชีพคร ู
      ระดับความสำเร็จ   รอยละ 100 ของเปาหมาย 
 
4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1 
 

สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

4,๘๙๐,085 
 

1,2,3,4 
 

บริหารงานบุคคล ครูชุลีกร 
รองฯเขตรัตน 

2 สงเสริมการนิเทศ
การเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน 

5,000 1,3 บรหิารวิชาการ ครูกนกพร 
รองฯจินตนา 

3 ประชุมสัมมนากลุม
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินท 5 
ภูมิภาค 

240,000 
 

2 
 

บรหิารวิชาการ ครูมณีกาญจน 
รองฯจินตนา 

4 สงเสริมงานวจัิย 8,000 
 

1,2,3,4 
 

บรหิารวิชาการ ครูกนกวล ี
รองฯจินตนา 

5 สงเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

34,072 1,2,3,4 บรหิารวิชาการ 
ภาษาตางประเทศ 

ครูจารุวรรณ 
รองฯจินตนา 

6 สงเสริมศักยภาพ
ดานทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

1,200,000 1,2,3,4 บรหิารวิชาการ 
ภาษาตางประเทศ 

ครูจารุวรรณ 
รองฯจินตนา 

 

5. งบประมาณ   6,377,157.00  บาท 
6. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 2564 
8. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / 

งานกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
 



 

       

 

๖๔

9. การประเมินผล 
เครื่องมือ แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 



๖๕ 

 

       

 

 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
----------------------------------------------------- 

ชื่อโครงการ    โครงการสงเสรมิการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   และภาคีเครือขายรวมพัฒนา  
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนือ่ง 
กลุมบริหารท่ีรบัผิดชอบ กลุมบรหิารงบประมาณ กลุมบรหิารทั่วไป กลุมบรหิารงานบุคคล  

กลุมงานนโยบายและแผน   และกลุมงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
          กลยุทธที่ 4  สงเสริมระบบบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ขอ  5  สงเสริมการบริหารจัดการศึกษา ดวยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

  

เปาประสงค 
 ขอ 5  สถานศึกษามีการบรหิารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  

1. หลักการและเหตุผล 
 

 การปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเปนคนเกง ดี มีสุข ตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา ตามแนวความคิดโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่วาการตัดสินใจที่ดีที่สุดนาจะเกิด
จากการตัดสินใจของคณะบุคคลผูมีสวนไดสวนเสีย และมีสวนเก่ียวของกับนักเรียนมากที่สุด โรงเรียน           
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม วางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนที่เกิดจากการ
มีสวนรวม ของผูเกี่ยวของทุกฝาย    รวมรับผิดชอบผลตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
จึงจัดโครงการสงเสริมการบริหาร และการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานและภาคีเครือขาย โดยยึด
โรงเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึ งเปนการบ ริหารตามความตองการและจำเปนของสถานศึกษา               
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองเครือขาย รวมคิด รวมตัดสนใจ รวมทำและรวมประเมิน โดย
มุงหวังเพื่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพของสถานศึกษา สงผลใหผูมีสวนเก่ียวของมีความมั่นใจตอ
คุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 



๖๖ 

 

       

 

 

2. วัตถุประสงค  
  โรงเรียนมีการบริหาร และจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีภาคีเครือขายรวมจัดการศึกษา 
 
 

3.  เปาหมาย 
โรงเรียนมีการบรหิาร และการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางมี ประสิทธิภาพและ

สามารถตรวจสอบได 
       ระดับความสำเรจ็   รอยละ 100 ของเปาหมาย 
 
4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 
 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1 จัดหาวัสดุและอปุกรณ
เพื่อการบริการงาน
ปฏิคม 

2๐,000 1,2,3,4 
 

บรหิารทั่วไป ครูพิมพนภา 
รองฯพูนสุข 

2 พัฒนาคุณภาพระบบ
สำนักงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

๓๐,000 1,2,3,4 
 

บรหิารทั่วไป ครสูุวิมล 
รองฯพูนสุข 

3 พัฒนาบุคลากรกลุม
บรหิารทั่วไป 

๔0,๙00 
 

1,2,3,4 
 

บรหิารทั่วไป ครูอดิศร 
รองฯพูนสุข 

๔ สงเสริมงาน
ประชาสมัพันธ 

20๔,000 
 

1,2,3,4 
 

บรหิารทั่วไป ครูวิภา 
รองฯพูนสุข 

5 สานสัมพันธ สังสรรค
วันขึ้นปใหม ๒๕๖๕ 

๑๑๕,๑00 
 

1,2 
 

บรหิารทั่วไป ครูอดิศร 
รองฯพูนสุข 

6 พิธีทำบุญคลายวัน
สถาปนาจัดตัง้โรงเรียน 

๔๘,๐00 
 

๒ 
 

บรหิารทั่วไป ครูอดิศร 
รองฯพูนสุข 

๗ สานสัมพันธนองพ่ี 
น้ำเงินเหลอืง 

๑,๐๐๐ 1,๒ 
 

บริหารงานบุคคล ครจูรินทร 
รองฯเขตรัตน 

๘ สงเสริมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

1๘,๐๐0 
 

1,๒,4 
 

บรหิาร
งบประมาณ 

ครจูรินทร 
รองฯวนิดา 

 

 



๖๗ 

 

       

 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

๙ สงเสริมการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 

๔๐,๐00 1,2,3,4 บรหิาร
งบประมาณ 

ครูณิชกานต 
รองฯวนิดา 

๑๐ งานสารบรรณ ๑๕,000 1,3 บรหิาร
งบประมาณ 

ครูนิตยา 
รองฯวนิดา 

๑๑ เงินบริจาคเพื่อสนับสนุน
การศึกษา 

500,000 
 

3,4 
 

บรหิาร
งบประมาณ 

ครูอุนเรือน 
รองฯวนิดา 

๑๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนพัฒนา
คุณภาพป 256๕ 

24,๕๐๐ 2 
 

บรหิาร
งบประมาณ 

ครวูิรัช 
รองฯวนิดา 

10 สงเสริมงานแผนงานและ
สารสนเทศโรงเรียน 

๕๐,๐๐๐ 1,3,4 
 

บรหิาร
งบประมาณ 

ครวูิรัช 
รองฯวนิดา 

11 สวัสดิการประกัน
อุบัติเหตุ 

๔1๔,000 
 

3 บรหิาร
งบประมาณ 

ครวูรัญญา 
รองฯวนิดา 

12 สงเสริมระบบงานพัสดุ
และสินทรัพย 

๙0,000 
 

1,3 
 

บรหิาร
งบประมาณ 

ครูนิตยา 
รองฯวนิดา 

13 สนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

2,082,000 3,4 บรหิาร
งบประมาณ 

ครูอุนเรือน 
รองฯวนิดา 

14 รับนักเรียน ๔๐,๐๐๐ 
 

๒ บรหิารวิชาการ ครูมณีกาญจน 
รองฯจินตนา 

15 จัดซื้อหนังสือ 2,๔๓๖,๙5๐ 
 

๓ บรหิารวิชาการ ครูมณีกาญจน 
รองฯจินตนา 

 

5. งบประมาณ  ๖,๒๘๔,๕๕๐.00  บาท 
6. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 256๔ 
8. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / 

งานกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 



 

       

 

๖๘

 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
----------------------------------------------------- 

ชื่อโครงการ    โครงการสงเสรมิคุณภาพงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศ 
   ที่เอ้ือตอการเรียนรู  
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนือ่ง 
กลุมบริหารท่ีรบัผิดชอบ กลุมบรหิารงบประมาณ กลุมบรหิารทั่วไป กลุมบรหิารงานบุคคล  

กลุมงานนโยบายและแผน   และกลุมงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา 

    
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
 กลยุทธที่ 4  สงเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ขอ  5  สงเสริมการบริหารจัดการศึกษา ดวยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

           

เปาประสงค 
 ขอ  5  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มปีระสทิธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ดำเนินการจัดการศึกษาที่ตอบสนองนโยบายจัดการศึกษา
ของรัฐที่มุงใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู และใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหา
ความรูและบริการชุมชน โรงเรียนจึงจัดทำโครงการสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมที่มีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู 
 
2. วัตถุประสงค  
 

1. เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนและ
สภาพทางกายภาพเพียงพอตามความตองการและความจำเปน 

2. ผูปกครองและชุมชนมีแหลงวิทยาการและสถานทีท่ี่ใหบริการดวยความสะดวกและ
ปลอดภัย 
 
 
 



 

       

 

๖๙

3.  เปาหมาย 
โรงเรียนมีอาคารเรียน หองเรียน ครุภัณฑและสาธารณูปโภค รวมถึงสภาพแวดลอม         

ทางกายภาพ  ยานพาหนะ อยูในสภาพดี พรอมในการใชงาน 
     ระดับความสำเรจ็   รอยละ 100 ของเปาหมาย 
 
4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1 สงเสริมงานอาคารสถานที่
และสภาพสิ่งแวดลอม 

380,000 1,2,3,4 
 

บริหารทั่วไป ครูปญญา 
รองฯพูนสุข 

2 พัฒนาหองแสดงผลงาน
ศิลปะรวมสมัย 

๓๐๐,๐๐๐ ๓,4 บริหารวิชาการ 
ศิลปะ 

ครอิูสระ 
รองฯจินตนา 

3 ปรับปรุงหองประชุม
อาคารหอสมุด 

๑๐0,000 3,4 

 
บริหารทั่วไป ครูอดิศร 

รองฯพูนสุข 
4 สงเสริมบำรุงรักษา

ยานพาหนะ 
๒๑๒,๕00 1,2,3,4 

 
บริหารทั่วไป ครูแสวง 

รองฯพูนสุข 
5 จัดซื้อวัสดุ ปรับปรงุพัฒนา

งานโสตทัศศึกษา 
๑๐๐,000 1,2,3,4 

 
บริหารทั่วไป ครูทวี 

รองฯพูนสุข 
6 สถานศึกษาปลอดภัย ๑๐,๐๐๐ 1,2,3,4 

 
บริหารทั่วไป ครูศรีนวล 

รองฯพูนสุข 
7 บริการงานสาธารณูปโภค 2,500,000 

 
1,2,3,4 บริหาร

งบประมาณ 
ครูอาทีวร 
รองฯวนิดา 

8 ปรับปรุงและพัฒนา
สำนักงานกลุมบริหาร
งบประมาณ 

2๐,๐00 1,3 กลุมบรหิาร
งบประมาณ 

ครูอาทีวร 
รองฯวนิดา 

9 สงเสริมการดำเนินงาน
สำนักงานกลุมบริหารกลุม
บุคคล 

60,000 1,2,3,4 บริหาร 
งานบุคคล 

ครฉูลอง 
รองฯเขตรัตน 

10 พัฒนาอาคารเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

๓๐,๐๐๐ ๑,๒ บริหารวิชาการ ครูณัฏฐวัฒน 
รองฯจินตนา 

11 พัฒนาและจัดการ 
แหลงเรียนรู 

๓0,000 ๒,4 บริหารวิชาการ ครูศิริพร 
รองฯจินตนา 

12 พัฒนาและปรบัปรุง
สำนักงานงานวิชาการ 

๑๒๐,000 1,2,3,4 บริหารวิชาการ ครูกิตตินภา 
รองฯจินตนา 



 

       

 

๗๐

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

13 พัฒนาสภาพหองเรียน
และหองสำนกังานกลุม
สาระฯภาษาไทย 

๒๕,500 
 

1,2,3,4 บริหารวิชาการ 
ภาษาไทย 

ครูกฤษฎา 
รองฯจินตนา 

14 จัดสภาพแวดลอมและการ
บริการ 

๑๓,000 
 

1,2,3,4 บริหารวิชาการ 
คณิตศาสตร 

ครูวราวัฒน 
รองฯจินตนา 

15 หองปฏิบัติการ
คณิตศาสตร 

๑๕,๐๐๐ ๑,๓,๔ บริหารวิชาการ 
คณิตศาสตร 

ครูกนกวล ี
รองฯจินตนา 

16 พัฒนาหองเรียน
วิทยาศาสตรทีเ่อ้ือตอ  
การเรียนรู 

   5๐,000  
 

1,๒,3,๔ บริหารวิชาการ 
วิทยาศาสตรฯ 

ครูฉลอง 
รองฯจินตนา 

17 พัฒนาสภาพแวดลอมและ
วัสดุอุปกรณทางการเรียน
การสอน 

๔๐,๐00 1,๒,3,๔ บริหารวิชาการ 
สังคมศึกษาฯ 

ครูธนสาร 
รองฯจินตนา 

18 ปรับปรุงสภาพแวดลอม
และสำนักงาน 

๑๐,3๖0 3,4 บริหารวิชาการ 
สุขศึกษาฯ 

ครูศาสตรา 
รองฯจินตนา 

19 พัฒนาและจัดการแหลง
เรียนรูกลุมสารฯศิลปะ 

๓0,000 3,4 บริหารวิชาการ 
ศิลปะ 

ครสูุเมตตา 
รองฯจินตนา 

20 พัฒนาสภาพหองเรียน
และหองสำนกังาน 
คหกรรม 

20,000 3,4 บริหารวิชาการ 
คหกรรม 

ครูพิมพนภา 
รองฯจินตนา 

21 พัฒนาสภาพหองเรียน
และหองสำนกังาน
เกษตรกรรม 

๑๔,๕00 
 

3,4 บริหารวิชาการ 
 เกษตรกรรม 

ครูสุทธิน ี
รองฯจินตนา 

๒๒ สงเสริมการดำเนินงาน
สำนักงานกลุมวิชา
อุตสาหกรรมและ
หองเรียน ICT 

๒๖,๗๙๕ 
 

๑,3 บริหารวิชาการ 
 อุตสาหกรรม 

ครอูดิศร 
รองฯจินตนา 

๒๓ สงเสริมสำนักงานแนะแนว ๒2,655 1,2,3,4 บริหารวิชาการ 
แนะแนว 

ครูนิตยา 
รองฯจินตนา 

 
 
 
 
 



 

       

 

๗๑

5. งบประมาณ  ๔,๑๒9,975.00 บาท 
6. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 256๔ 
8. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / 

งานกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 



 

       

 

๗๒

 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
----------------------------------------------------- 

ชื่อโครงการ    โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาใน 
   สถานการณแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนือ่ง 
กลุมบริหารท่ีรบัผิดชอบ กลุมบรหิารทั่วไป กลุมบริหารวิชาการ 

 
 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา 

    
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
 กลยุทธที่ 5  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ
แพรระบาดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ขอ  5  สงเสริมการบริหารจัดการศึกษา ดวยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

           

เปาประสงค 
 ขอ  5  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มปีระสทิธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในประเทศ ทำ
ใหเกิดผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จึงได
ดำเนินการจัดการศึกษาที่ตอบสนองนโยบายจัดการศึกษาของรัฐในชวงสถานการณดังกลาว ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มุงใหครูและผูเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน ควบคู
กับการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพ่ือใหการจัดการเรียน
การสอนไดดำเนินการตอไป 
 
 
 
 



 

       

 

๗๓

 
2. วัตถุประสงค  
 

 1. เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

2. เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 
 

3.  เปาหมาย 
โรงเรียนมีหองเรียน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเทคโนโลยกีารศึกษา พรอมในการจัดการ

เรียนการสอน รวมถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ที่สามารถปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรสั   
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ได 
     ระดับความสำเรจ็   รอยละ 100 ของเปาหมาย 
 
4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1 การปองกันการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019  
(COVID-19) 

200,000 ๑,๒,3,4 
 

บริหารทั่วไป ครนูพดล 
รองฯพูนสุข 

2 สงเสริมการจัดการเรียน
การสอนออนไลน 

๒๗๕,000  
 

๑,3,4 
 

บริหารวิชาการ ครูกิตติ์ชญาห 
รองฯจินตนา 

 

5. งบประมาณ  ๔๗5,๐๐๐.00  บาท 
6. สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปการศึกษา 256๔ 
8. หนวยงานท่ีเก่ียวของ กลุมบรหิารวิชาการ กลุมบรหิารทั่วไป กลุมบริหารงบประมาณ  
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 



สวนท่ี 5 
การกำกับ ตรวจสอบ และรายงาน (School Accountability) 

 

 การกำกับ ตรวจสอบ และรายงาน เปนกระบวนการที่โรงเรียนตองดำเนินการอยางตอเน่ือง 
ดวยการติดตามและประเมินผล เพ่ือแกไขปญหา พัฒนาใหมีประสิทธิภาพอันจะกอใหเกิดประสทิธิผล
ที่ดีโดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 

1.  การกำกับ (Monitoring) 

1.1  โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ  

กิจกรรม ในเรื่องขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลที่ไดรับ ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด 

1.2  โรงเรียนจัดใหมีผูรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งความกาวหนา อุปสรรค 

แนวทางแกไขปญหา 

2. การตรวจสอบ (Auditing) 

2.1 การตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit) 

      โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการควบคุมภายในโรงเรียน มีหนาที่ในการตรวจสอบควบคุม

การดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน ศึกษาความเสี่ยง หาแนวทางแกไขปญหาความเสี่ยง จัดทำรายงาน 

สรุปผล พรอมขอเสนอแนะ ในการดำเนินงาน มีระบบบังคับบัญชาขึ้นตรงตอผูอำนวยการโรงเรียน

      โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลภายใน โดยโรงเรียน

มีบทบาทในการประเมินตนเอง (School Self Evaluation) เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน

ตั้งแตการวางแผน การจัดองคกร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณบุคลากร เพื่อนำ

ขอมูลมาจัดทำสารสนเทศสำหรับใชประกอบในการวางแผนและแกไขปญหาพัฒนาการดำเนินงาน 

และจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของแตละกิจกรรม (Self Study Report : SSR) เพ่ือนำไปสู

การประเมินโดยรวมทั้งระบบของโรงเรียนเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Self 

Assesment Report : SAR) สำหรับรายงานผูเก่ียวของตอไป 

 

2.2 การตรวจสอบภายนอก (External Quality Audit) 

     โรงเรียนตองพรอมรับการตรวจสอบติดตาม จากหนวยงานตนสังกัด เพื่อการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ตสน.) คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการตางๆ และการ
ตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  

      โรงเรียนดำเนินการเพ่ือใหไดรับการรับรองมาตรฐานดานการจัดการศึกษาจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยใหมีการประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดไว 
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3. การรายงาน (Reporting) 

3.1   ผูรับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย จัดทำรายงานสรปุผลการดำเนินงาน 

เม่ือเสร็จสิ้น โครงการหรือตามหวงเวลาที่กำหนด 

 3.2  ผูรับผิดชอบ จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงาน เม่ือสิ้นสุดในแตละภาคเรียนของทุกป

การศึกษา 

 3.3  โรงเรียนจัดทำรายงานประจำป และรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

เสนอตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน 

 3.4  โรงเรียนจัดทำรายงาน ตามแบบและแนวทางตางๆ ที่กำหนดเพือ่รายงานตอหนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

 

4.  รูปแบบการประเมินโครงการเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับการประเมินตนเองและ                 

การตรวจสอบภายในของแตละกิจกรรมโครงการ 
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ตัวอยางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2563 
 

รูปแบบการจัดทำสรปุผลกิจกรรมท่ีไมมีกิจกรรมยอย ประจำปการศึกษา 2564 
 

1. ปกหนา 
2. บันทึกขอความรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 1.1) 
3. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 2.2) 
4. สำเนาโครงการหรือกิจกรรมที่ผานการอนุมัต ิ
5. คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 
6. สรุปผลประเมินความพึงพอใจ (แสดงเปนกราฟหรือตัวเลข) (นักเรียน/ครู/ผูปกครอง/

คณะกรรมการสถานศึกษา/เครือขายผูปกครอง)  
7. บันทึกขอความสรุปรายรับ-รายจาย (เสนอผูอำนวยการกอนแลวจึงนำไปเขาเลม) (เอกสารหมายเลข 3)  
8. ประมวลภาพกิจกรรม (บรรยายใตภาพ) ประมาณ 10 รูป  (เอกสารหมายเลข 4) 
9. ภาคผนวก หรือเอกสารประกอบ อาทิเชน 

9.1 บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมสำหรับกิจกรรมท่ีไมไดใชงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 5)/  
ตนเรื่องขออนุญาตดำเนินโครงการสำหรับกิจกรรมที่ใชงบประมาณ**  

9.2 บันทึกขอความขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการจัดซื้อ/จาง (ผง.01) (ถามี) 
9.3 หนังสือราชการท่ีเกี่ยวของ 
9.4 แผนพับ 
9.5 ใบความรู 
9.6 รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ** (เอกสารหมายเลข 6) 
9.7 เกียรติบตัร 
9.8 ตัวอยางแบบสอบถาม/แบบประเมินความพึงพอใจ (เปลา)** (เอกสารหมายเลข 7) 
9.9 แบบลงทะเบียน (เอกสารหมายเลข 8) 
**รายการท่ี 9.1  9.6  9.8  ตองมีในรูปเลมรายงานผล 

10. ปกหลัง 

 ***รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมจะตองจดัสงหลงัจากเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรม 
ภายใน 30 วัน  และจดัทำรูปเลม 2 เลม ดังนี ้
 1. เก็บไวกับตนเองหรือกลุมงาน 1  เลม   

2. สำเนาสงงานนโยบายและแผน   1  เลม 
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รูปแบบการจัดทำสรุปผลกิจกรรมที่มีกิจกรรมยอย ประจำปการศึกษา 2564 
 

สวนท่ี 1 การรายงานสรุปผลกิจกรรมยอย 
 

1. บันทึกขอความรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  (เอกสารหมายเลข 1.1) 

2. แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมท่ีมีกิจกรรมยอย (เอกสารหมายเลข 2.2) 

3. คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

4. สรุปผลประเมินความพึงพอใจ (แสดงเปนกราฟหรือตัวเลข) (นักเรียน/ครู/ผูปกครอง/

คณะกรรมการสถานศึกษา/เครอืขายผูปกครอง)   

5. บันทึกขอความสรุปรายรับ-รายจาย (เสนอผูอำนวยการกอนแลวจึงนำไปเขาเลม) (เอกสารหมายเลข 3) 

6. ประมวลภาพกิจกรรม (บรรยายใตภาพ) ประมาณ 10 รูป  (เอกสารหมายเลข 4) 

7. ภาคผนวก หรือเอกสารประกอบ อาทิเชน 

7.1. บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมสำหรับกิจกรรมท่ีไมไดใชงบประมาณ(เอกสารหมายเลข 5) /

ตนเร่ืองขออนุญาตดำเนินโครงการสำหรับกิจกรรมท่ีใชงบประมาณ**  

7.2. บันทึกขอความขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการจัดซื้อ/จาง (ผง.01) (ถามี) 

7.3. หนังสือราชการท่ีเกี่ยวของ 

7.4. แผนพับ 

7.5. ใบความรู 

7.6. รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ** (เอกสารหมายเลข 6) 

7.7. เกียรติบตัร 

7.8. ตัวอยางแบบสอบถาม/แบบประเมินความพึงพอใจ (เปลา)** (เอกสารหมายเลข 7) 

7.9. แบบลงทะเบียน (เอกสารหมายเลข 8) 

**รายการที ่7.1  7.6  7.8  ตองมีในรูปเลมรายงานผล 
 ***รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมจะตองจดัสงหลงัจากเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรม 
ภายใน 30 วัน โดยไมตองเขาเลม 
 

สวนท่ี 2 การรายงานสรุปผลกิจกรรมหลัก 
1. ปกหนา 
2. บันทึกขอความรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  (เอกสารหมายเลข 1.1) 
3. แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมท่ีมีกิจกรรมยอย (เอกสารหมายเลข 2.3) 
4. สำเนาโครงการหรือกิจกรรมที่ผานการอนุมัต ิ
5. คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 
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6. ภาคผนวก  
6.1 ชุดเอกสารรายงานสรุปผลกิจกรรมยอยท่ี 1 (เอกสารตามสวนที ่1) 
6.2 ชุดเอกสารรายงานสรุปผลกิจกรรมยอยท่ี 2 (เอกสารตามสวนที ่1) 
6.3 ชุดเอกสารรายงานสรปุผลกิจกรรมยอยท่ี 3 (เอกสารตามสวนท่ี 1) 
6.4 เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 

จัดทำรูปเลม 2 เลม ดังนี ้
1. เก็บไวกับตนเองหรือกลุมงาน 1  เลม 

2. สำเนาสงงานนโยบายและแผน   1  เลม 
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รูปแบบการจัดทำสรุปผลกิจกรรมท่ีไมไดดำเนินการ ประจำปการศึกษา 2564 
 

1. ปกหนา 
2. บันทึกขอความรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  (เอกสารหมายเลข 1.2) 
3. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

3.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมท่ีมีกิจกรรมยอย (เอกสารหมายเลข 2.3) 

3.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมท่ีไมมีกิจกรรมยอย (เอกสารหมายเลข 2.2) 

4. สำเนาโครงการหรือกิจกรรมที่ผานการอนุมัต ิ

5. บันทึกขอความสรุปรายรับ-รายจาย (เสนอผูอำนวยการกอนแลวจึงนำไปเขาเลม) (เอกสารหมายเลข 3) 

6. บันทึกขอความขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการจัดซื้อ/จาง (ผง.01) (ถามี) 

7. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกีย่วของ 

8. ปกหลัง 

***รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมจะตองจดัสงหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม    
ภายใน 30 วัน และจดัทำรูปเลม 2 เลม ดังนี ้

1. เก็บไวกับตนเองหรือกลุมงาน 1  เลม 

2. สำเนาสงงานนโยบายและแผน   1  เลม 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมบริหาร............................ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   
ท่ี    ศธ  04308.16 / พิเศษ     วันที ่   …………….…………………………………….. 

เร่ือง   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา  2564 
เรียน    ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   

 ตามที ่ข าพเจา………………………………….……..ไดร ับมอบหมายจากโรงเรียน เพ่ือ
ดำเนินงานกิจกรรม.............ช่ือกิจกรรม (ชื่อกิจกรรมยอย).......................... ตามโครงการ..............ชื่อ
โครงการ................... ประจำปการศึกษา ๒๕64  น้ัน 

บัดนี้  ขาพเจาไดดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในสวนที่รับผิดชอบเสร็จเรียบรอย
แลว  ขาพเจา จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารที่สงมาพรอมน้ี   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

      
                 (…………………………………) 

       …….……..…….……………………….. 
 

ความเห็นของรองผูอำนวยการโรงเรียน   ความเห็นของผูอำนวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………….    …………………………………………………………………… 
..………………………….……………………………………….    …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….... …………………………………………………………………… 
 
   (.............................................)           (นายชาญณรงค   ยาสุทธิ) 
     รองผูอำนวยการกลุมบริหาร………………..          ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   

 

 

 
  

(เอกสารหมายเลข 1.1) 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมบริหาร............................ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   
ท่ี    ศธ  04308.16 / พิเศษ     วันที ่   …………….…………………………………….. 

เร่ือง   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา  2564 
เรียน    ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   

 ตามที ่ข าพเจา………………………………….……..ไดร ับมอบหมายจากโรงเรียน เพ่ือ
ดำเนินงานกิจกรรม.............ช่ือกิจกรรม (ชื่อกิจกรรมยอย).......................... ตามโครงการ..............ชื่อ
โครงการ................... ประจำปการศึกษา ๒๕64  น้ัน 

บัดนี้ ขาพเจาไมไดดำเนินกิจกรรม/โครงการ เน่ืองจาก................................................  
จึงไมสามารถดำเนินกิจกรรมดังกลาวได ซ่ึงมีรายละเอียดดังเอกสารที่สงมาพรอมน้ี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

      
                 (…………………………………) 

       …….……..…….……………………….. 
 

ความเห็นของรองผูอำนวยการโรงเรียน   ความเห็นของผูอำนวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………….    …………………………………………………………………… 
..………………………….……………………………………….    …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….... …………………………………………………………………… 
 
   (.............................................)           (นายชาญณรงค   ยาสุทธิ) 
     รองผูอำนวยการกลุมบริหาร………………..          ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   

 
  

(เอกสารหมายเลข 1.2) 
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โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌมิ 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2564 

โครงการ……………………………………………………………................................................ 
กลุมบริหาร.................................................................. 

นโยบายของ สพฐ. ท่ี............................................................................................................................ 
กลยุทธของ สพม.นว. ที่ ................................................................................................................... 
กลยุทธของโรงเรียน ท่ี .................................................................................................................... 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     มาตรฐานที่ .......................................................................................................................... 
     มาตรฐานที่ .......................................................................................................................... 

 
1. วัตถุประสงคของโครงการ 

1.1  ............................................................................................................. 
1.2.  ............................................................................................................. 

  
 2. เปาหมาย 
  เชิงปริมาณ  
   1. ............................................................................................................. 
   2. ................................................................................................................ 
  เชิงคุณภาพ 
   1. ............................................................................................................... 
   2. ................................................................................................................ 
  ระดับความสำเร็จ  
   1. รอยละ..............ของกิจกรรม มีผลการดำเนินงานอยูในระดับ..............ขึ้นไป 
   2. ................................................................................................................ 
 
 3. การดำเนินงาน    ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม 
       ดำเนินการเสร็จสิ้นบางกิจกรรม 
       ไมไดดำเนินการทุกกิจกรรม 
 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ   เปนไปตามแผนที่กำหนด 
       ลาชากวากำหนด 
  

(เอกสารหมายเลข 2.1) 
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 5. ผลการดำเนนิโครงการ 

กิจกรรม 
รอยละของ 
ผูเขารวม
กิจกรรม 

รอยละของคะแนน 
ผลการดำเนิน

กิจกรรม 

ระดับผลการ
ดำเนินงาน
เชิงคุณภาพ 

    
    

เฉลี่ยรอยละ =  
ผลรวมของรอยละกจิกรรม     
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด  

6. สรุปการประเมินภาพรวมของโครงการ 
    ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
     - กิจกรรมรอยละ.......................อยูในระดับ............................ 
    สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
     - กิจกรรมรอยละ..........อยูในระดบั..........ข้ึนไปและมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ...........ซ่ึงอยูในระดับ........ 
7. คาใชจายในการดำเนินงาน จำแนกดังนี ้
    เงินอุดหนุน...............................................................บาท 
 เงินกจิกรรม...............................................................บาท 
    เงินระดม..................................................................บาท 
    เงินอื่นๆ....................................................................บาท 
    รวมทั้งสิ้น.................................................................บาท 
         

        สภาพปญหา สาเหตุของปญหา การแกไขท่ีไดดำเนินการไปแลว และขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
            

      ลงชื่อ........................................................................ 
           (......................................................................) 
                     ผูรับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 
 

      ลงชื่อ........................................................................ 
            (.......................................................................) 
                    หัวหนากลุมสาระ/หัวหนางาน 
 

      ลงชื่อ...................................................................... 
             (.................................................................) 
         รองผูอำนวยการกลุมบริหาร................................... 
       
      ลงชื่อ................................................................... 
              (นายชาญณรงค  ยาสุทธิ)  
          ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 



84 
 

 
 
 

แบบรายงานการจัดกิจกรรม.......................ช่ือกิจกรรม.................................. 
.....................(ช่ือกิจกรรมยอย)…………………. 

โครงการ..................................ช่ือโครงการ........................................ 
ปการศึกษา 2564 

กลุมบริหาร................................................. 
นโยบายของสพฐ. ท่ี............................................................................................................................... 
กลยุทธของสพม.นว. ขอท่ี..................................................................................................................... 
กลยุทธของโรงเรียน ขอท่ี....................................................................................................................... 
มาตรฐานการศึกษา ดาน........................................................................................................................ 

1. วัตถุประสงค 
1.............................................................................................................................. 
2.............................................................................................................................. 

       2. เปาหมาย                                                                                                                                                                      
               เชิงปริมาณ 
 1………………………………………………………………………………………………………………. 
 2………………………………………………………………………………………………………………. 
   เชิงคุณภาพ 
 1.............................................................................................................................. 
 2.............................................................................................................................. 
      3. ระยะเวลาดำเนินการ           
 ................................................................................. .................................................................. 
      4. วิธีดำเนนิการ 
  4.1 การวางแผนการดำเนินงาน 
  1.......................................................................................................... 
  2......................................................................................................... 
  3............................................................................................................. 
 4.2 ดำเนินการตามแผน 
  1.......................................................................................................... 
  2......................................................................................................... 
  3.......................................................................................................... 
 4.3 การติดตามการดำเนินงาน 
  1........................................................................................................ 
  2....................................................................................................... 
  3......................................................................................................... 
 4.4 สรปุผลการดำเนินงานและรายงานผล 
 ................................................................................................................................................... 

(เอกสารหมายเลข 2.2) 
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   5. งบประมาณตามแผน.......................................................บาท 
        6. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

ท่ี รายการ 
ระดับคะแนน 

ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง นอย 
5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของงบประมาณดำเนินการ      
2. ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณที่ใชในการเนินการ      
3. สถานที่จัดกจิกรรมเหมาะสม      
4. ความรวมมือของหนวยงานทีเ่ก่ียวของ      
5. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม      

รวมคะแนน  
คาเฉลี่ย  

คิดเปนรอยละ  
                                       

       7.  สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 7.1         บรรลุวัตถุประสงค               ไมบรรลุวตัถุประสงค 
    ดีเย่ียม            ดีเลิศ   ดี           ปานกลาง           นอย 
 เกณฑการพิจารณาระดับผลการจัดกิจกรรม 
 คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป  หมายถึง  บรรลวุัตถุประสงคดีเย่ียม      หรือ ระดับ 5 
 คะแนนรอยละ 80 - 89  หมายถึง  บรรลวุัตถุประสงคดีเลิศ      หรือ ระดับ 4 
 คะแนนรอยละ 70 - 79  หมายถึง  บรรลวุัตถุประสงคดี         หรือ ระดับ 3 
 คะแนนรอยละ 60 - 69  หมายถึง  บรรลวุัตถุประสงคปานกลาง    หรือ ระดบั 2 
 คะแนนนอยกวารอยละ 60 หมายถึง  ไมบรรลุวัตถปุระสงค             หรือ ระดับ 1 
  
    ลงช่ือ................................................................  
     (..................................................) 
           ผูรับผิดชอบกจิกรรม 
 

    ลงช่ือ....................................................... 
 (......................................................) 

        หัวหนากลุมสาระ/งาน 
 

ลงช่ือ................................................... 
       (....................................................) 

      รองผูอำนวยการกลุมบริหาร.......................... 
 

     ลงช่ือ................................................................... 
       (นายชาญณรงค  ยาสุทธิ)  

      ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 



86 
 

 
 
 

แบบรายงานการจัดกิจกรรม.......................ช่ือกิจกรรม.................................. 
.....................(ช่ือกิจกรรมยอย)…………………. 

โครงการ..................................ช่ือโครงการ........................................ 
ปการศึกษา 2564 

กลุมบริหาร................................................. 
นโยบายของสพฐ. ท่ี............................................................................................................................... 
กลยุทธของสพม.นว. ขอท่ี..................................................................................................................... 
กลยุทธของโรงเรียน ขอท่ี....................................................................................................................... 
มาตรฐานการศึกษา ดาน................................................................................................ ........................ 

1. วัตถุประสงค 
1.............................................................................................................................. 
2.............................................................................................................................. 

       2. เปาหมาย                                                                                                                                                                      
               เชิงปริมาณ 
 1………………………………………………………………………………………………………………. 
 2………………………………………………………………………………………………………………. 
   เชิงคุณภาพ 
 1.............................................................................................................................. 
 2.............................................................................................................................. 
      3. ระยะเวลาดำเนินการ           
 ................................................................................................................................................... 
      4. วิธีดำเนนิการ 
  4.1 การวางแผนการดำเนินงาน 
  1.......................................................................................................... 
  2......................................................................................................... 
  3............................................................................................................. 
 4.2 ดำเนินการตามแผน 
  1.......................................................................................................... 
  2......................................................................................................... 
  3.......................................................................................................... 
 4.3 การติดตามการดำเนินงาน 
  1........................................................................................................ 
  2....................................................................................................... 
  3......................................................................................................... 
 4.4 สรปุผลการดำเนินงานและรายงานผล 
 ................................................................................................................................................... 

(เอกสารหมายเลข 2.3) 
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   5. งบประมาณตามแผน.......................................................บาท 
      6. การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
 

กิจกรรม 
รอยละของ 
ผูเขารวม
กิจกรรม 

รอยละของคะแนน 
ผลการดำเนิน

กิจกรรม 

ระดับผลการ
ดำเนินงานเชงิ

คุณภาพ 
    
    

เฉลี่ยรอยละ =  
ผลรวมของรอยละกิจกรรม     
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด  

 
       7.  สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 7.1         บรรลุวัตถุประสงค               ไมบรรลุวัตถุประสงค 
    ดีเยี่ยม            ดีเลิศ   ดี           ปานกลาง           นอย 
 เกณฑการพิจารณาระดับผลการจัดกิจกรรม 
 คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป  หมายถึง  บรรลวุัตถุประสงคดีเย่ียม      หรือ ระดับ 5 
 คะแนนรอยละ 80 - 89  หมายถึง  บรรลวุัตถุประสงคดีเลิศ      หรือ ระดับ 4 
 คะแนนรอยละ 70 - 79  หมายถึง  บรรลวุัตถุประสงคดี         หรือ ระดับ 3 
 คะแนนรอยละ 60 - 69  หมายถึง  บรรลวุัตถุประสงคปานกลาง    หรือ ระดบั 2 
 คะแนนนอยกวารอยละ 60 หมายถึง  ไมบรรลุวัตถปุระสงค             หรือ ระดับ 1 
  
 
    ลงช่ือ................................................................  
     (..................................................) 
           ผูรับผิดชอบกจิกรรม 
 
    ลงช่ือ....................................................... 

 (......................................................) 
        หัวหนากลุมสาระ/งาน 

 
ลงชื่อ................................................... 

       (....................................................) 
      รองผูอำนวยการกลุมบริหาร.......................... 

 
     ลงช่ือ................................................................... 
       (นายชาญณรงค  ยาสุทธิ)  

      ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   
ท่ี    ศธ  04308.16 / พิเศษ     วันที ่   …………….…………………………………….. 

เร่ือง   สรุปรายรับ-รายจายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา  2564 
เรียน    ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   

 ตามที ่ข าพเจา………………………………….……..ไดร ับมอบหมายจากโรงเรียน เพ่ือ
ดำเนินงานกิจกรรม.............ช่ือกิจกรรม (ชื่อกิจกรรมยอย).......................... ตามโครงการ..............ชื่อ
โครงการ................... ประจำปการศึกษา ๒๕64  น้ัน 

บัดนี้  ขาพเจาไดดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในสวนที่รับผิดชอบเสร็จเรียบรอย
แลว  ขาพเจา จึงขอสรุปรายรับ-รายจายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำ   
ปการศึกษา  2564  ซ่ึงมีรายละเอียดดังเอกสารที่สงมาพรอมนี้   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

      
                     (…………………………………) 

            ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
 

ความเห็นของรองผูอำนวยการโรงเรียน   ความเห็นของผูอำนวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………….    …………………………………………………………………… 
..………………………….………………………………………. …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….... …………………………………………………………………… 
 
   (นางวนิดา  จันทรเขียว)              (นายชาญณรงค   ยาสุทธิ) 
  รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ              ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เอกสารหมายเลข 3) 
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สรุปรายรับ-รายจายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

.......................................................................................... 
กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระฯ........................... โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

 

ลำดับท่ี รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

1 งบประมาณที่ไดรับ 10,000 - 10,000 

2 วัสดุ – อุปกรณ - 5,000 5,000 
3 เบี้ยเลี้ยงวิทยากร (2 คน ชม.ละ 600 บาท) - 1,200 3,800 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวมทั้งสิ้น  ( ................................................)    

                        
       (…………………………………) 

                            ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

  

(เอกสารหมายเลข 4) 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมบริหาร.............................. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   
ท่ี    ศธ  04308.16 / พิเศษ     วันที ่   …………….…………………………………….. 

เร่ือง   ขออนญุาตจัดกิจกรรม........................... 
เรียน    ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   

 ดวยกลุมบริหาร/กลุมสาระ/งาน........................................................ มีความประสงค
ขอจัดกิจกรรม.............ชื่อกิจกรรม (ช่ือกิจกรรมยอย)................ ตามโครงการ........ช่ือโครงการ............. 
ซ่ึงกําหนดไว ในแผนปฏิบัตกิารประจําปการศึกษาของโรงเรยีนมีระยะเวลาดําเนินการ  ต้ังแตวันที่
.................... เดือน.......................พ.ศ..........ถึงวันที.่.........เดือน.........................พ.ศ..............ขอ
อนุญาตดําเนินการจัดกจิกรรมดังกลาว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา  

  

 

      
                 (…………………………………) 

        ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
 

ความเห็นของรองผูอำนวยการโรงเรียน   ความเห็นของผูอำนวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………….    …………………………………………………………………… 
..………………………….……………………………………….    …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………....    …………………………………………………………………… 
 
   (นางวนิดา  จันทรเขียว)            (นายชาญณรงค   ยาสุทธิ) 
  รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ             ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   
 
 

  
 
 
 

  

(เอกสารหมายเลข 5) 
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รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ 
...................................................................................................................... 

ระหวางวันท่ี ..............................................................   
ณ  .................................................................. 

 
๑. ชื่อ........................................................................ ชั้น....................................................... 
๒.  ชื่อ........................................................................ ช้ัน....................................................... 
๓. ชื่อ........................................................................ ชั้น....................................................... 
๔. ชื่อ........................................................................ ชั้น....................................................... 
๕. ชื่อ........................................................................ ชั้น....................................................... 
๖. ชื่อ........................................................................ ชั้น....................................................... 
๗. ชื่อ........................................................................ ชั้น....................................................... 
๘. ชื่อ........................................................................ ชั้น....................................................... 
๙. ชื่อ........................................................................ ชั้น....................................................... 
๑๐. ชื่อ........................................................................ ชั้น....................................................... 

 

(เอกสารหมายเลข 6) 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
……………………………………………………………………………………… 

ระหวางวันที่ .................................................................. ณ .................................................................. 
แบบประเมินความพึงพอใจฉบบันี้ จัดทำข้ึนเพ่ือประเมินความพึงพอใจ

.................................................... 
เพ่ือ ........................................................... ณ ............................................................. คำตอบของทาน 
มีประโยชนอยางยิ่งและไมมีผลใด ๆ ตอทาน โปรดกรอกขอมูลตามความเปนจริง 
ระดับความพึงพอใจ 

5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = นอย     1 = นอยที่สุด 
 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 ขอเสนอแนะ 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................
. 

.....กิจกรรม.................. 

  

(เอกสารหมายเลข 7) 
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แบบลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรม...................................... 

วันท่ี ........................................................ ณ .................................................... 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล เวลามา ลงชื่อ เวลากลบั ลงชื่อ หมายเหต ุ
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       

 
 

(เอกสารหมายเลข 8) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

คณะผูจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำป 2564 
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คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

 1. นายชาญณรงค  ยาสุทธิ        ผูอำนวยการโรงเรียน 
 2. นางวนิดา  จันทรเขยีว          รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
 3. นางจินตนา  พรมชัยชนะ          รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 4. นายเขตรัตน  มวงสุข                 รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบคุคล 
 5. นายพูนสุข   สุวรรณ   รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป 

 
คณะกรรมการผูจัดทำ 

 
 1. นางวนิดา  จันทรเขยีว ที่ปรึกษา 
 2. นายวิรัช  ญาณปญญา ครู 
 3. นางอาทีวร   ใจการณุ ครู 
 4. นายอดิศร  ชนะโลก ครู 
 5. นางชาลิสา  เอมอิ่ม ครู 
 6. นางมณีกาญจน  เจิมขุนทด ครู 
 7. นางกนกวลี  ปานตา ครู 
 8. ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม 
 9. ครูหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  

คณะบรรณาธิการ 
 
 1. นายวิรัช  ญาณปญญา ครู 
 2. นางนลินี  ประทุมานนท ครู 
 3. นางกนกวลี  ปานตา ครู 
 4. นางสาวณัฐกานต   อารีรัตนเวช ครู 
 5. นางสาวอุชุกร  ชัยประภา ครู 
 

ผูประสานงาน 
 

 1. นายวิรัช  ญาณปญญา ครู 
  



โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์




