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ค ำน ำ 

แผนกลยุทธ์ระยะปานกลางปีการศึกษา 2562-2565 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม จังหวดันครสวรรค์ จัดท าขึ้นโดยการสงัเคราะห์ จาก
กรอบแนวคิด หลักการ กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา SAR  ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  และจากผลการประเมินภายนอก  

 

นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดท าได้ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือแสดง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค แล้วน าผลการวิเคราะห์มาจัดท าเป็นกรอบแนวคิด น าเสนอรูปแบบกิจกรรม โครงการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต่อไป เพ่ือสนองตอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยการบริหารงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและการใช้งบประมาณ 

 

ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะปานกลางปีการศึกษา 2562-2565 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 
 
 
               พลตรี 
(นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ)                              (สุวิทย์  แม้นเหมือน) 
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ส่วนที่ 1 
สภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 
1.1 สภาพทั่วไป 

      ชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  ตั้งอยู่เลขท่ี  88/7  หมู่ที่ 10 ต าบลนครสวรรค์ตก  
อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์ 60000  โทรศัพท์  0-5622-6967,   
0-5622-7771,  0-5622-5768  โทรสาร  0-5622-8775   E – mail : info@nmm.ac.th   
Website : nmm.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  เปิดสอนตั้งแต่  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

      มีเขตพ้ืนที่บริการ  9  ต าบล ได้แก่ 
 1)  เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 2)  ต าบลนครสวรรค์ตก 
 3)  ต าบลวัดไทร 
 4)  ต าบลบางม่วง 
 5)  ต าบลบ้านมะเกลือ 
 6)  ต าบลตะเคียนเลื่อน 
 7)  ต าบลบางพระหลวง 
 8)  ต าบลหนองกรด 
 9)  ต าบลบึงเสนาท 

 

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
        โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  เป็นโรงเรียนหนึ่งในจ านวน  5  โรงเรียน  ที่อยู่ใน
โครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมายุ  ครบ  5  รอบ  วันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ. 2530  ของกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้โรงเรียนนี้เป็นอนุสรณ์  แห่งความตระหนักและร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ให้กว้างไกลทั่วทุกทิศ  จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ขึ้น  5 โรงเรียน
ตามหลักภูมิศาสตร์ ของประเทศ ภาคละ  1  โรงเรียน ดังนี้  

ภาคเหนือ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  ที่จังหวัดเชียงใหม่  
        ภาคกลาง  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  ที่จังหวัดนครสวรรค์  
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  ที่จังหวัดมุกดาหาร  
        ภาคใต้  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ที่จังหวัดสงขลา  
        ส่วนกลาง  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
       กรมสามัญศึกษามีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะจัดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทั้ง  5  แห่ง   

ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  60  ห้องเรียน  สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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และตอนปลาย  จ านวน  2,700  คน  โดยจัดให้โรงเรียนมีความพร้อมความสมบูรณ์  ด้านอาคาร
เรียน  อาคารประกอบ  วัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์การเรียนการสอน  ตลอดจนก าลังบุคลากร กรมสามัญ
ศึกษาปรารถนาที่จะส่งเสริมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  5  แห่ง  ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูง มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวในด้านการบริหาร  การปกครอง  นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีศีลธรรมจรรยาและมีความ
กตญัญูกตเวทีต่อประเทศชาติและพระมหากษัตริย์  อย่างดีเยี่ยมสมกับชื่อ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
         โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  31  มีนาคม 
2529  สถานที่ตั้งเลขที่ 88/7  ต าบลนครสวรรค์ตก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  โดยใช้ค่าย
ลูกเสือพระบาง  มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ  32  ไร่  3  งาน  29 ตารางวา  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย 
ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการ  ให้กรมสามัญศึกษา  ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว 
 

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียน จ านวน  1  หลัง  อาคารประกอบ จ านวน  6  หลัง  ส้วม จ านวน  2  หลัง 
สระว่ายน้ า  -  สระ   สนามเด็กเล่น  -  สนาม   สนามฟุตบอล  1  สนาม สนามบาสเกตบอล  1  
สนาม  สนามเทนนิส  -  สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) สนามฟุตซอล  1  สนาม สนามตะกร้อ  2  สนาม  สนาม
วอลเลย์บอล  1  สนาม  สนามแบดมินตัน  2  สนาม สนามเทเบิลเทนนิส  1  สนาม 

 
 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์  มีจ านวน

ประชากรประมาณ  147,663  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2  เทศบาลนครนครสวรรค์  สถานบริการน้ ามัน  โรงแรม  ร้านจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง  ร้านค้าขายเครื่องอุปโภค  บริโภค  บริษัทตัวแทนจ าหน่ายรถมอเตอร์ไซด์  อู่ซ่อมรถยนต์  

โรงเรียนนวมนิทราชูทศิ มชัฌิม  
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วัดพระบางมงคล  บ้านที่อยู่อาศัย  และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม  การสืบสานประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  งานดอกบัวบานที่บึงบอระเพ็ด  งาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่นครสวรรค์  งานประเพณีแข่งเรือยาว  งานลอยกระทง  และงานประเพณี
สงกรานต์ 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.48 และอาชีพ
อ่ืน ๆ เช่น รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ ค้าขาย เกษตรกร รับจ้าง  ฐานะทางเศรษฐกิจ
ปานกลาง รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี เท่ากับ 132,000 บาท 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
                 โอกาส  โรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์  ได้รับบริการด้านการ
สาธารณูปโภค  สาธารณสุข  มีวัดซึ่งเป็นสถานที่ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งศาสนาพุทธ  และ
ศาสนาอิสลาม  มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย  
ที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ  ชุมชนให้การ
สนับสนุนและร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
  ข้อจ ากัด  การที่โรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์  ซึ่งเป็นชุมชนเมือง
ที่ธุรกิจด้านเกมคอมพิวเตอร์  ห้างสรรพสินค้า  ท าให้นักเรียนบางกลุ่มขาดเรียนหรือหนีเรียนจนติด
เป็นนิสัย  นอกจากนี้สื่อบางประเภทท าให้นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  ทั้งด้านชู้สาวก่อน
วัยอันควร  และเบี่ยงเบนทางเพศ   
 

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑)  ห้องสมุดอยู่ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีขนาด  160  ตารางเมตร เป็นอาคารแยก
เอกเทศ  จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด  32,800  เล่ม  และนวมินท์อุทยานแห่งการเรียนรู้(NK 
Park : Navamin Knowledge Park) มีขนาด 432  ตารางเมตร อยู่ในอาคารเรียน มีมุมสืบค้นด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องดูหนังฟังเพลง ๓ มิติ ห้องวิทยุโรงเรียน การ
สืบค้นหนังสือและการยืม -  คืนใช้ระบบอิเลคทรอนิคส์ จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ 
เฉลี่ย 1,200 คน / วัน คิดเป็นร้อยละ 47.80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

2)  ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน  4 ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  3 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน  3 ห้อง 
   ห้องเรียนอัจฉริยะ         จ านวน    5 ห้อง 
   ห้อง IT           จ านวน  8 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์                   จ านวน           215 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน          จ านวน           150 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน           150 เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  1,560  คน ต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ  62.15  ของนักเรียนทั้งหมดใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จ านวน  65  เครื่อง 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายสมเดช  ดีทรัพย์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท                                                                         
(กศ.ม.)  สาขาบริหารการศึกษา   โทรศัพท์  08-1973-7043        e-mail   - 
  2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน   4   คน 
   2.1 นางวนิดา   จันทร์เขียว  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)                                   
โทรศัพท์  08-9860-2850 e-mail - รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   2.2 นางจินตนา  พรมชัยชนะ  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท (กศ.ม.)                     
โทรศัพท์ 06-1901-2220  e-mail - รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 
   2.3 นางสาวพรประภา   พัฒนพงษ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) 
โทรศัพท์  08-1785-1343  e-mail – รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 

   2.4 นายฉัตรชัย  เกตุนวม  วุฒิการศึกษาสูงสุด ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
โทรศัพท์  08-3570-7424  e-mail : ake2171@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่10  มิถุนายน 2561) 
   1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  1,342  คน  
   2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,452 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 12 236 244 480 36.25 

ม.2 12 250 234 484 40.50 

ม.3 12 298 208 506 46.08 

รวม 36 784 686 1,470  

ม.4 8 126 188 314 43.25 

ม.5 8 111 206 317 45.13 

ม.6 8 124 227 351 46.75 

รวม 24 361 621 982  

รวมทั้งหมด 60 1,145 1,307 2,452  
     
 
 
 
 

mailto:ake2171@hotmail.com
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  ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 )   
1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  1,342  คน 
2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  2,407 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 12 235 242 477 39.75 

ม.2 12 243 229 472 39.33 

ม.3 12 288 205 493 41.08 

รวม 36 766 676 1,442 40.05 

ม.4 8 127 183 310 38.75 

ม.5 8 107 201 308 38.50 

ม.6 8 123 224 347 43.38 

รวม 24 357 608 965 40.21 

รวมทั้งหมด 60 1,123 1,284 2,407 40.17 

       
              ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน           อัตราส่วนครู  : นักเรียน = 1 : 20.23 
          3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)       2,109   คน                คิดเป็นร้อยละ 87.40 
 4)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 2,040  คน               
                        คิดเป็นร้อยละ  84.43 
 5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม -  คน        คิดเป็นร้อยละ - 

 6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 387 คน              คิดเป็นร้อยละ 15.60 
 7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน                               คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 9)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  86  คน      คิดเป็นร้อยละ 4.80 
 10) สถิติการขาดเรียนตลอดปีการศึกษา 23  คน              คิดเป็นร้อยละ 0.93 
 11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น -  คน                             คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  
   ม.3         จ านวน  377  คน  คิดเป็นร้อยละ  93.09 
   ม.6         จ านวน  299  คน  คิดเป็นร้อยละ  91.97   
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 13) อัตราส่วนครู : นักเรียน =   1 : 20.23 
 14) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 
2,407 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  2,407  คน   
คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 16) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   2,407  คน   
คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 17) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
2,407 คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 18) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  2,407 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา  2,407 คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 20) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  2,407  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
4. ผลการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศึกษา 2560) 
 

คะแนนที่ค านวณได้ (เต็ม 100 คะแนน) ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
90.00 - 100.00 
75.00 - 89.99 
60.00 – 74.99 
50.00 – 59.99 
0.00 – 49.99 

5 
4 
3 
2 
1 

ดีเยี่ยม 
ดีมาก 

ดี 
พอใช้ 

ปรับปรุง 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น  ปรับปรุง ,พอใช้ ,  ดี , ดีมาก , ดีเยี่ยม 
ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

มาตรฐานที่ 1    คุณภาพผู้เรียน ดี ดี 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหาร
และจัดการ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4   ระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



 
7 

 

   

5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา     
                  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อ
วันที ่6 – 8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2554  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุป
ตามตัวบ่งชี้ได้ดังต่อไปนี้ 
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.25 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 7.95 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 8.42 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.86 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธผิลของการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และต้นสังกัด 

5.00 4.75 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วิสยัทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 80.53 ดี 
 สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                            /   ใช่       ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้              /  ใช่        ไม่ใช ่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน     /  ใช่        ไม่ใช ่
                          สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                /    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                             ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                     
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6. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก                                                                       
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีทักษะในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และมี
สุนทรียภาพ 
  จุดที่ควรพัฒนา  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น พัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะการคิด รวมทั้งการพัฒนาระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความ
ขยันอดทน สร้างจิตส านึกในการดูแลทรัพย์สินส่วนรวม 
  ข้อเสนอแนะ 
  1.ควรจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างหลากหลาย และ 
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

  2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการคิด โดยใช้ชุมชน 
 เข้ามามีส่วนร่วม  

  3. ควรมีกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ ความขยันอดทน และการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยชุมชนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินการพัฒนา 
 
ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 
  จุดเด่น ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด  ร่มรื่นและสวยงาม จัดบริการด้าน
สุขภาพและงานวิชาการอย่างทั่วถึง จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายใน มีห้องสมุดที่ทันสมัยให้บริการทั้งสื่อเทคโนโลยี เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
หนังสือ ต ารา ไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มี
การก าหนดมาตรฐานด้านเอกลักษณ์ของตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
  จุดที่ควรพัฒนา รายงานวิจัยของครูมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ควรชี้แจงแนวด าเนินการวิจัย หรือกิจกรรมการสอนที่ใช้แก้ปัญหาให้ชัดเจน และการบันทึกสุขภาพประจ าตัว
นักเรียนควรกระท าอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือในการประเมินบางมาตรฐานยังไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงและใช้
เครื่องมืออย่างหลากหลาย เพ่ือให้การประเมินเกิดความน่าเชื่อถือ 
  ข้อเสนอแนะ ครูควรจัดแฟ้มข้อมูลของตนเอง เพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน ควรจัดสื่อเทคโนโลยีให้บริการตามแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
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ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   จุดเด่น สถานศึกษาพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุด เทคโนโลยี ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้อย่าง
คุ้มค่า 
  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษายังขาดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 
ขาดการประเมินด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรก าหนดคณะบุคคลให้มารับผิดชอบด าเนินการในเรื่องสังคม
แห่งการเรียนรู้ พร้อมจัดท าแผนงาน/โครงการและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 
ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น สถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “มีความจงรักภักดีและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โดยการน้อมน าแนว
พระราชด าริและหลักปรัชญามาสู่การปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมสืบสานงานพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นต้น 
  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรก าหนดตัวบ่งชี้ หรือพฤติกรรมบ่งชี้ของอัตลักษณ์ให้
ชัดเจน พร้อมก าหนดแนวทางการพัฒนาและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
  ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรวางแผนด าเนินการโดยบุคลการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่าง
เร่งด่วน 
 
ด้านที่ 5  มาตรฐานการส่งเสรมิ 
  จุดเด่น สถานศึกษาได้จ าท าแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ได้แก่    การพัฒนาห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบปรับอากาศในหอประชุม 
เพ่ือส่งเสริม    การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
  จุดเด่นที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรศึกษานโยบายการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้น
สังกัด   (สพม.42) ให้ชัดเจนและน ามาก าหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานส่งเสริมเพ่ิมเติมจากที่
มีอยู่ 
  ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการตามมาตรการเสริม
และวางแผนด าเนินการใหม่ให้ครอบคลุมตามนโยบายการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด (สพม.42) 
 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 
  1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด    
มีสุนทรียภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรีไทย  ดนตรีสากล และ
นาฏศิลป์เป็นประจ า สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
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การจัดตั้งสถานศึกษา การพัฒนาจากจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและการ
ด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดี     มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
  3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้โดยก าหนด
เป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดเตรียม
และใช้สื่อเหมาะสมกับกิจกรรม ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
  4. สถานศึกษามีการวางระบบประกันคุณภาพภายใน ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1.  ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ความรู้ความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของผู้เรียนยังไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ต่ ากว่าระดับดี 
  2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษายังไม่ชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส่งเสริมสิทธิเด็ก ดูแลเด็กให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาศักยภาพยังไม่เพียงพอ และยังไม่มีแต่งตั้งที่ปรึกษา
และ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตามระเบียบ 
  3. สถานศึกษาไม่มีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา 
ครูส่วนหนึ่งยังไม่ชัดเจนในเรื่องการวิเคราะห์ผลการประเมิน การน าผลการประเมินไปใช้ในการซ่อม
เสริมและการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 2553 
  1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้ห้องสมุดและสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเอกสาร สื่อเทคโนโลยีและสื่อธรรมชาติ ฝึกทักษะ
การจดบันทึก     ที่ได้จากการดู การฟัง การอ่าน การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต การลงมือปฏิบัติ การ
สรุปความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ฝึกให้ท าใบงาน โครงการ แบบสังเกต จาก
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนนอกสถานศึกษา  จากการดู  การฟัง   การลงมือปฏิบัติ  
การทัศนศึกษาด้วยวิธีการหลากหลาย และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ ที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และแก้ปัญหาต ามหลัก
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วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง 
ด้วยวิธีการหลากหลาย เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
ศึกษา และภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษา ควรสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ด้วยการให้ชุมชนมามีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ร่วมมือกับครูในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในบทบาทของ
สมาคม ชมรมผู้ปกครอง ควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเสนอ
แนวทางการส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และควรแต่งตั้งที่ปรึกษาและ/หรืออนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินงานตามระเบียบ 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
โดยผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมก่อนน าไปด าเนินการทดสอบทุกภาคการศึกษา ควร
ส่งเสริมให้ครูท าการวิเคราะห์ผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเด่นชัด เพื่อน ามาใช้ในการซ่อม
เสริมและพัฒนานักเรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาท่ีเกิดจากการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริงจากรายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีจุดเน้นที่
คุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
7. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา  
  โรงเรียนรับนักเรียนจากเขตพ้ืนที่บริการร้อยละ 100 ไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียน 
นักเรียนของโรงเรียนจึงเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรี ยนที่มีชื่อเสียงได้ และมักมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่สูงนัก บางส่วนมีปัญหาในด้านการอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งขาดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่บริเวณรอบ ๆ 
โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางค่อนข้างต่ า ท าให้โรงเรียนไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน
ในการระดมทรัพยากร ครูในโรงเรียนร้อยละ 60 มีอายุเกินกว่า 50 ปี และมีบางส่วนที่ขอเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนด โดยยังไม่ได้อัตราทดแทน ท าให้เกิดการขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา การจัดท า
วิจัยในชั้นเรียนของครูมีรายละเอียดน้อย เครื่องมือในการประเมินภายในบางมาตรฐานยังไม่เหมาะสม 
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และควรใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง และขาด
การประเมินด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

 จุดเด่น  
          ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีทักษะในการท างาน และ
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
  ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
น้อย  ปีละ 2 เรื่อง มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่นและสวยงาม จัดบริการด้านสุขภาพและ
งานวิชาการอย่างทั่วถึง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก มีห้องสมุดที่ทันสมัยให้บริการด้าน
เทคโนโลยี เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หนังสือ ต ารา อย่างเพียงพอ และมีการก าหนดมาตรฐานด้าน
เอกลักษณ์ของตนเอง 
  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
หลากหลาย และคุ้มค่า มีห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์ มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของ
โรงเรียน และมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 
  โรงเรียนได้จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ 
การพัฒนาห้องสมุดนวมินท์อุทยานแห่งการเรียนรู้  ( NK PARK )ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต หอประชุม ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน หน้าหอประชุม จัดท าโต๊ะ-เก้าอ้ีส าหรับนักเรียน
ได้พักผ่อนหรือท าการบ้านหน้าอาคารเรียน ตลอดจนทาสีภายนอกอาคารเรียน และปูพ้ืนระเบียง
ทางเดินชั้น 1-4 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2. ควรพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และทักษะการคิดให้

เป็นระบบ 
3. ควรพัฒนานักเรียนในด้านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทนและจิตส านึก

ในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม 
4. ครูควรท าวิจัยในชั้นเรียนที่มีข้อมูล/รายละเอียดที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
5. ควรมีการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
6. ควรพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง และควรมีการประเมิน

ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
7. ควรติดตามงานอย่างสม่ าเสมอและสรุปงานทุกโครงการ จัดท าสารสนเทศทุกกลุ่มสาระ ฯ  

 
 

 

 



 
13 

 

   

ส่วนที่ 2 
การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 

การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน 
  จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียน  สภาพภายในและภายนอก  เป็นบริบทที่
ส าคัญในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงเรียน โดยใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ เพื่อ
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยด าเนินการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  SWOT   
ตามแนวคิดการวิเคราะห์ เชิงสถิติ สภาพภายนอก  STEP และสภาพภายใน  2S4M  เป็นหลัก                    
มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
1. สภาพแวดล้อมภายนอก  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
ตาราง  1   คะแนนประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอก  ปัจจัยด้าน   S   สังคม - วัฒนธรรม  

รหัส ประเด็นปัจจัย รวม 
คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค 
s1 โรงเรียนได้รับการยอมรับ และศรัทธาจากชุมชนและสังคม 30 4.10  
s2 ค่านิยมของผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนโรงเรียน 30 3.94  
s3 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชน 30 3.87  
s4 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัวค้าขาย 

และมีการศึกษาระดับปานกลางค่อนข้างสูง 
17 3.19  

s5 ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 31 4.10  
s6 นักเรียนพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นบ้านของตนเอง  

แต่มีเช่าที่พักอาศัยเป็นจ านวนน้อย 
21 3.52  

s7 ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้านการปฏิรูปการศึกษา 18 3.68  
s8 สภาพครอบครัวของชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ 5  1.48 
s9 บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทางเทคโนโลยีที่ชัก

จูงนักเรียนให้น าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเน้นการบันเทิง 
6  1.45 

s10 ผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 21 3.77  
s11 หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
29 3.97  

s12 มีการเคลื่อนย้ายของประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียนค่อนข้างมาก 

21 3.10  

  ผลรวม 37.23 2.94 

( จ านวนประเด็นทั้งหมดของด้านนี้ ) N 10.00 2.00 
( ผลรวม / N ) เฉลี่ย 3.72 1.47 
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ตาราง  2    คะแนนประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านเทคโนโลยี             
(Technological factors) (T)    

รหัส ประเด็นปัจจัย รวม 
คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค 
T1 มีแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีหลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 

28 3.77  

T2 การใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริการจัดการศึกษา 27 3.71  

T3 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล 

28 4.13  

T4 นักเรียนบางส่วนน าสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด 7  1.16 

  ผลรวม 11.61 1.16 

( จ านวนประเด็นทั้งหมดของด้านนี้ ) N 3.00 1.00 
( ผลรวม / N ) เฉลี่ย 3.87 1.16 

 
   

ตาราง  3   คะแนนประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
               (Economic factors) (E) 
    

รหัส ประเด็นปัจจัย รวม 
คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค 
E1 การฝึกให้นักเรียน มีรายได้ระหว่างเรียน 

โดยจัดตลาดนัดอาชีพในโรงเรียน 
26 3.68  

E2 รายได้ของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี 19 3.35  

E3 รายได้ผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี 23 3.13  

E4 เศรษฐกิจในชุมชนดีเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 

25 3.42  

E5 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าให้ผู้ปกครองจ านวนหนึ่ง 
ไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้ 

6  1.35 

  ผลรวม 13.58 1.35 

( จ านวนประเด็นทั้งหมดของด้านนี้ ) N 4.00 1.00 
( ผลรวม / N ) เฉลี่ย 3.40 1.35 
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ตาราง  4   คะแนนประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านการการเมือง กฎหมายและ 
               นโยบาย (Political and legal) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย รวม 
คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค 
P1 พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือต่อการเรียนการสอน 27 3.90  

P2 นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 
ตามความต้องการของท้องถิ่น 

27 3.68  

P3 นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ 31 3.97  

P4 พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษา
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

30 3.97  

P5 พรรคการเมืองมีส่วนสนับสนุนในด้านการศึกษา 18 3.35  

P6 นโยบายการเมืองด้านลดอัตราก าลัง ท าให้ 
บางสาขาวิชาขาดบุคลากร 

11  1.10 

P7 นโยบายรัฐบาล และพรรคการเมืองที่มีปัญหาท าให้
นโยบายรัฐบาลไม่แน่นอน 

7  0.52 

P8 การลดอัตราก าลังพลเป็นอุปสรรคการสรรหาผู้สอน
ให้ตรงตามวุฒิ 

10  1.00 

  ผลรวม 18.87 2.61 

( จ านวนประเด็นทั้งหมดของด้านนี้ ) N 5.00 3.00 
( ผลรวม / N ) เฉลี่ย 3.77 0.87 
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2.  ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ   มัชฌิม   
ตาราง  5 คะแนนประเด็นสภาพแวดล้อมภายในด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร  
            (Structure) (S1) 

 

รหัส ประเด็นปัจจัย รวม 
คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค 
S1.1 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายได้ชัดเจน 30 4.13  

S1.2 นโยบายของ สพฐ. และ สพม.เขต42 ส่งเสริม
ให้บุคลากร มีความรู้ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30 4.00  

S1.3 โครงสร้างการบริหารชัดเจน 31 4.48  

S1.4 นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียน 
ให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ 

30 4.19  

S1.5 การก าหนดวิธีการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน 

30 4.00  

S1.6 นักเรียนในห้องเรียนมีมากเกินไป 10  1.39 

S1.7 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

28 4.26  

S1.8 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เอ้ือต่อการเรียน
การสอน  มีสื่อ เทคโนโลยีช่วยในการสอน 

24 3.84  

  ผลรวม 28.90 1.39 

( จ านวนประเด็นทั้งหมดของด้านนี้ ) N 7.00 1.00 
( ผลรวม / N ) เฉลี่ย 4.13 1.39 
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ตาราง  6   คะแนนประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน  
               (Service / Products) (S2) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย รวม 
คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค 
S2.1 การด าเนินการมาตรการความปลอดภัย      

ในสถานศึกษา 
30 4.06  

S2.2 การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพ
อนามัยส่วนบุคคล 

31 4.26  

S2.3 ความพอเพียงของการจัดบริการด้าน
สาธารณูปโภค ห้องน้ า บริการน้ าดื่ม  

14  1.61 

S2.4 การให้บริการแหล่งการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายภายในโรงเรียน 

30 3.87  

S2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

14  1.42 

S2.6 นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนจัดให้เป็นอย่างดีและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  แนวปฏิบัติของโรงเรียน 

26 4.03  

S2.7 รูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาท่ี
เปลี่ยนไป(New Normal และ Social 
Distancing) 

28 4.13  

  ผลรวม 20.35 3.03 

( จ านวนประเด็นทั้งหมดของด้านนี้ ) N 5.00 2.00 
( ผลรวม / N ) เฉลี่ย 4.07 1.52 
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ตาราง  7   คะแนนประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน  ด้านบุคลากร (Man) (M1) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย รวม 
คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค 
M1.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และ
พร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย 

31 4.13  

M1.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 11  1.32 

M1.3 บุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา เนื่องจาก
ครูเกษียณอายุราชการจ านวนมากในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ 

8  0.71 

M1.4 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถ
ในการจัดหารสอนทางไกล 

29 4.16  

M1.5 ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 

8  1.10 

M1.6 โรงเรียนมีตัวป้อนที่ดี 22 3.77  

M1.7 บุคลากรได้รับการเสริมแรงพอสมควรท าให้มี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

26 3.94  

  ผลรวม 16.00 3.13 

( จ านวนประเด็นทั้งหมดของด้านนี้ ) N 4.00 3.00 
( ผลรวม / N ) เฉลี่ย 4.00 1.04 
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ตาราง  8   คะแนนประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน  ด้านการเงิน (Money) (M2) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย รวม 
คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค 
M2.1 ความคล่องตัวของการเบิกจ่ายงบประมาณ 10  1.42 

M2.2 การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทิน
ในการด าเนินงาน 

26 3.77  

M2.3 ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนา
การศึกษา และจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืนเป็นอย่างดี 

27 3.81  

M2.4 ทุนส ารองในการจัดสวัสดิการยังไม่เพียงพอ 14  1.45 

  ผลรวม 7.58 2.87 

( จ านวนประเด็นทั้งหมดของด้านนี้ ) N 2.00 2.00 
( ผลรวม / N ) เฉลี่ย 3.79 1.44 

 
 

ตาราง  9   คะแนนประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (M3) 
 

รหัส ประเด็นปัจจัย รวม 
คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค 
M3.1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน 

การสอนอย่างเพียงพอ 
24 3.68  

M3.2 อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจ านวน
นักเรียน 

19  1.35 

M3.3 โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาด
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง 

8  1.55 

M3.4 อาคารสถานที่มีความพร้อมในการให้บริการ
แก่ชุมชน และองค์กรภายนอก 

27 3.84  

  ผลรวม 7.52 2.90 

( จ านวนประเด็นทั้งหมดของด้านนี้ ) N 2.00 2.00 
( ผลรวม / N ) เฉลี่ย 3.76 1.45 
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ตาราง  10  คะแนนประเด็นสภาพแวดล้อมภายในด้านการจัดการ (Management) ( M4)   
 

รหัส ประเด็นปัจจัย รวม 
คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส อุปสรรค 
M4.1 การนิเทศการสอนทางไกล 29 3.84  

M4.2 การประสานงานในการท างาน ดีพอสมควร 28 3.77  

M4.3 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
ต่อชุมชนแพร่หลาย 

29 3.94  

M4.4 มีการวางแผนการบริหารงาน ชัดเจน และ 
ด าเนินงานตามแผน 

30 3.97  

M4.5 บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของโรงเรียน 

29 3.97  

M4.6 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความเข้มแข็ง 

30 3.81  

  ผลรวม 23.29 0 

( จ านวนประเด็นทั้งหมดของด้านนี้ ) N 6.00 0 
( ผลรวม / N ) เฉลี่ย 3.88 0 
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ตาราง  11  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 
 

ประเด็นตัวชี้วัด 
น้้าหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการ
วิเคราะห ์

โอกาส  
(+) 

อุปสรรค  
(-) โอกาส 

 (+) 
อุปสรรค  

(-) 
คะแนนเต็ม 1  1-5  1-5 

1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม   
    (Social = S) 

0.32 3.72 1.47 1.19 0.47 0.72 

2.  ด้านเทคโนโลยี  
    (Technology = T) 

0.24 3.87 1.16 0.93 0.28 0.65 

3.  ด้านเศรษฐกิจ                  
    (Economic = E) 

0.14 3.40 1.35 0.48 0.19 0.29 

4.  ด้านการเมืองและ 
    กฎหมาย (Politic = P) 

0.3 3.77 0.87 1.13 0.26 0.87 

รวม 1.00  

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 3.73 1.20 
2.53 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 1.26 

                  
 ตาราง 11 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  
มีโอกาสอยู่ที่ระดับ  3.73  ขณะที่มีอุปสรรคอยู่ที่ ระดับคะแนน  1.20  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  มีโอกาส
สูงกว่าอุปสรรค  2.53 ท าให้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  มีโอกาสมากกว่าอุปสรรคเรียงล าดับ  
ดังนี้ ประกอบด้วยด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี และด้าน
เศรษฐกิจตามล าดับ  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  มีการสนับสนุนจาก
ภายนอกที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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ตาราง  12  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  
 

ประเด็นตัวชี้วัด 
น้้าหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน ประเด็นตัวชี้วัด 
สรุป 

ผลการ
วิเคราะห ์

โอกาส  
(+) 

อุปสรรค  
(-) โอกาส 

 (+) 
อุปสรรค  

(-) 
คะแนนเต็ม 1  1-5  1-5 

1.  ด้านโครงสรา้งและ 
    นโยบาย                  
    (Structure = S1) 

0.18 4.13 1.39 0.74 0.25 0.49 

2.  ด้านผลผลิตและ        
    การบริการ  
    (Service and  
    Products  = S2) 

0.22 4.07 1.52 0.90 0.33 0.57 

3.  ด้านบุคลากร             
    (Man = M1) 

0.16 4.00 1.04 0.64 0.17 0.47 

4.  ด้านประสิทธิ 
    ทางการเงิน  
    (Money = M2) 

0.13 3.79 1.44 0.49 0.19 0.30 

5.  ด้านวัสดุ และ 
    อุปกรณ์  
    (Materials = M3 ) 

0.11 3.76 1.45 0.41 0.16 0.25 

6.  ด้านการบริหาร 
    จัดการ  
    (Management  
    = M4) 

0.2 3.88 0.00 0.78 0.00 0.78 

รวม 1  3.96 1.10 
2.86 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 1.43 
 
                 จากตาราง 12 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  
แสดงให้เห็นว่ามีจุดแข็งที่คะแนนเฉลี่ย 3.96 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการ (M4 = 0.78)  
และมีจุดอ่อนซึ่งอยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 1.10  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัสดุและอุปกรณ์ (M3 = 0.25)  
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มีจุดแข็งในการจัดการศึกษามากกว่า
จุดอ่อนซึ่งมีความแตกต่างที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.43 
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แผนภูมิการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม   (SWOT Analysis)  เมื่อน า 
สภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายใน มาสร้างเป็นแผนภูมิ 2 2 โดย 
  -   ก าหนดแกนตั้งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านบนแทนโอกาส ( Opportunities ) 
หรือ (O) ด้านล่างแทนอุปสรรค (Threats) หรอื (T) 
  -   ก าหนดแกนนอนเป็นปัจจัยภายใน  ด้านซ้ายแทนจุดแข็ง ( Strengths ) 
หรือ (S) ด้านขวาแทนจุดอ่อน (Weakness) หรือ (W) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O(+) 
 

T(-) 
 

W(-) 
 

S(+) 
 

STARS 
 

CASH COWS 
 

DOGS 
 

QUESTION MARK 
 

3.73
3 

-1.20 

-1.10 3.96 

1.26 

1.43 
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จากการพิจารณากราฟ 22 ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา และประเมินปัจจัยภายใน
โดยใช้กระบวนการส ารวจโอกาส อุปสรรค  จุดแข็งและจุดอ่อนที่มีผลต่อการด าเนินการ (SWOT)  
แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มีสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งพิจารณาจากพ้ืนที่วงรีวง
ใน(สีเข้ม) คือ พ้ืนที่ที่โรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์  โดยพิจารณาได้ว่าสภาพ
ปัจจุบันของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นั้นอยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง (STAR)  หมายถึงโรงเรียนนวมิ
นทราชูทิศ มัชฌิม มีปัจจัยภายในที่เข้มแข็ง ในขณะที่มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ด าเนินงานสรุปเป็นทิศทางได้ว่าสภาพปัจจุบันของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม                           
ควรก าหนดกลยุทธ์ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น 
 
ตาราง  13  การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

        STARS                                                                          QUESIONMARKS 
M4P  S2P  S1P  M1P M2P  M3P  P 
M4S  S2S  S1S  M1S M2S M3S S 
M4T  S2T  S1T M1T M2T M3T T 
M4E  S2E  S1E  M1E M2E M3E E 
M4 S2 S1 M1 M2  M3  

       CASH COWS                                                                                DOGS 
  

 จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกทุก
ต าแหน่งในตารางตามล าดับความส าคัญเพ่ือศึกษาถึงรายละเอียดของปัจจัยต่างๆของแต่ละด้าน 
สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงโรงเรียนมีปัจจัยภายในเป็นจุดแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เอ้ือต่อการด าเนินงานจัดเป็นกลุ่มดาวรุ่งมีจ านวน 24 คู่ ตามล าดับ ได้แก่   
 
 

M4P  S2P  S1P  M1P M2P  M3P  M4S  S2S  S1S  M1S M2S M3S 
M4S  S2S  S1S  M1S M2S M3S M4E  S2E  S1E  M1E M2E M3E 

  

สามารถก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานในด้าน ส่งเสริม เพ่ิม ขยาย สนับสนุน เร่ งรัด และ
เสริมสร้าง สามารถก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานในด้าน การพัฒนา ปรับปรุง  
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ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
 

 การวิ เคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม ซึ่ งพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายนอกจากปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม  เทคโนโลยี   เศรษฐกิจ กฎหมายและ
การเมือง ว่าเป็นโอกาสหรืออุปสรรค ในการพัฒนา ส่งเสริมหรือสนับสนุน และพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายในจากปัจจัยด้านโครงสร้างนโยบาย  การให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน  
บุคลากร   ปัจจัยด้านการเงิน  วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ  ว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนใน
ด าเนินงาน  สรุปผลได้ดังนี้     
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน คือ ปัจจัย ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) โรงเรียนได้รับ
การยอมรับและศรัทธาจาก ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน  หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชน  ผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนใกล้
บ้าน  ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้านการปฏิรูปการศึกษา  นักเรียนพักอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวที่เป็นบ้านของตนเอง แต่มีเช่าที่พักอาศัยเป็นจ านวนน้อย  และมีการเคลื่อนย้ายของ
ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนค่อนข้างมาก  ด้านการเมืองและกฎหมาย 
(Politic = P) พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และมี
นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือต่อการเรียนการสอน  มี
นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น และพรรคการเมืองมีส่วน
สนับสนุนในด้านการศึกษา   ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและมี
นโยบายที่ช่วยเหลือทางด้านการศึกษา  ด้านเทคโนโลยี (Technology = T) เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่
ในเขตชุมชนเมืองท าให้มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และ
นักเรียนสะดวกสบาย  มีแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายทั้ง
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน  และนักเรียนสามารถน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว  ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors = E) 
โรงเรียนมีการฝึกให้นักเรียน มีรายได้ระหว่างเรียนโดยจัดตลาดนัดอาชีพในโรงเรียน  ซึ่งเศรษฐกิจใน
ชุมชนดีเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  มีรายได้ของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี  และ
รายได้ผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง  
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               สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  จุดแข็งที่เป็น
จุดเด่นของโรงเรียน คือ ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2) โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางด้านความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  สุขภาพ  พลานามัย
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของนักเรียน  การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ  
สุขภาพและอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือแก่การเรียนรู้  นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้เป็นอย่าง
ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบ  แนวปฏิบัติของโรงเรียน  และมีการให้บริการแหล่งการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายภายในโรงเรียน  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1) โรงเรียนมีโครงสร้างการ
บริหารชัดเจน  มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีนโยบายของโรงเรียนส่งเสริม
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ  มีการก าหนดนโยบาย ได้ชัดเจน  นโยบายของ สพฐ. 
และ สพม.เขต 42 ส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   การก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
และมีสื่อเทคโนโลยีช่วยในการสอน ด้านบุคลากร  (Man = M1) โดย บุคลากรมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง  มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ และพร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย  ได้รับการเสริมแรงพอสมควรท าให้มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
และโรงเรียนมีตัวป้อนที่ดี  ด้านการบริหารจัดการ (Management = M4) มีการวางแผนการ
บริหารงาน ชัดเจน และ ด าเนินงานตามแผน  บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
ตามนโยบายของโรงเรียน   มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่อชุมชนแพร่หลาย  มีการ
ติดตาม การปฏิบัติงานของครูเป็นประจ า  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความเข้มแข็ง  และมีการประสานงานในการท างาน ดีพอสมควร  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money 
= M2)  โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรมได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืนเป็นอย่างดี  มีการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3)  โรงเรียนมีอาคาร
สถานที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน และองค์กรภายนอก  และมีการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 จากการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม
ได้รับโอกาสทางการจัดการศึกษามากกว่าอุปสรรค และมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนจุดที่ต้องพัฒนา     
คือ ด้านอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน และขาด
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง  โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องจ้างครูที่มีความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนเข้าทดแทนเพ่ือรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
  กระทรวงศึกษาธิการ 
  วิสัยทัศน์ 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้าง
โอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้
พลเมืองมีคุณภาพ มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทยสามารถเสริมสร้างความม่ันคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล   
         พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
  2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง และค่านิยมหลัก 12 ประการ  
    แก่ประชาชน      

  2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม     
  3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ     
  4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา   
  5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ     
  6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ     
  7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้     
  8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      
  9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
   เป้าประสงค์ 
  1. นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึด
หลักความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
               2. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย       
  3. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
  4. ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล 
  5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  6. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพ่ือบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการ
พัฒนา 
  7. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ 
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  8. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 
  9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ เพ่ือยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 
  10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  11. ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
  12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 
  13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 
 

นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

   

  วิสัยทัศน์ 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย  
   

  พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ  
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
   เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
และเสมอภาค  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพและกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเน้นการบูรณาการ  มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
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 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามรถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
 1.  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามรถใน 
การแข่งขัน 
 3.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 5.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชด้าริ  
และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ   ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 
 วิสัยทัศน์ (Visions)  
 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน น้อมน าแนวพระราชด าริ มาใช้ในการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน 
 นิยามศัพท ์
 1. ผู้เรียน หมายถึงเด็กปฐมวยั และผู้เรียนในระดับชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 2. คุณภาพตามมาตรฐาน หมายถึง คุณภาพของเด็ก และคุณภาพของผู้เรียน ตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) และ/หรือ เทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความเป็น
พลโลก 
 3. น้อมน าแนวพระราชด าริ หมายถึง ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และการด ารงชีวิต ตามแนว
พระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย 
 
 พันธกิจ (Missions) 
 1. จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามหลักสูตร 
 2. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือ เทียบเคียง
มาตรฐานสากลมีความเป็นพลโลก 
 3. บริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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 4. จัดการศึกษาโดยน้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
 1. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 
 2. ผู้เรียนทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ/หรือ เทียบเคียงมาตรฐานสากล สู่ความเป็นพลโลก 
 3. ผู้เรียนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยน้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน 
และพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ (Strategies) 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. ยกระดับคุณภาพนักเรียน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม 
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย เน้นการมีส่วนร่วม 
 6. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
 

แผนกลยุทธ์กลุม่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
ปีการศึกษา 2562 - 2565 

 วิสัยทัศน์  ( VISION ) 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ เป็นองค์กรที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ น้อมน าศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ คู่คุณธรรม บน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย สู่มาตรฐานระดับสากล 
   พันธกิจ  ( MISSION )    
       1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตาม
แนวทางการพัฒนาการศึกษาชาติ และมาตรฐานระดับสากล 
   3. ส่งเสริมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  เป้าประสงค์  ( GOAL )  

 1. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
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 3. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค บริหารจัดการสถานศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  
  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 1.  ส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกนวมินท์ 
      2.  ส่งเสริมเอกลักษณ์และสืบสานวัฒนธรรมนวมินทราชูทิศ 
 3.  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 4.  ส่งเสริมครูและบุคลากรตามรอยครูของแผ่นดิน 
 

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 วิสัยทัศน์  ( VISION ) 
 ภายในปี 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นองค์กรคุณภาพ  บน
พ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และชุมชน   พัฒนาผู้เรียนได้มาตรฐานสากล และมีทักษะอาชีพ 
เพ่ือด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
  พันธกิจ  ( MISSION )    
 1)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ให้มีความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ  
 2) ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ไปใช้ในการจัดการศึกษา ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
 3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต  
 4) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอน
อย่างมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษท่ี 21  
 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
  เป้าประสงค์  ( GOAL )  
 1)  โรงเรียนมัธยมศึกษามีความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ  
 2) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้รับบริการทางการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 3) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางด้านวิชาชีพ 
และ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
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 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติ 
งาน  จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ 
ที่ 21  
 5) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ( Strategic Issues ) 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร ส่งเสริมทักษะอาชีพ และ
 ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสใน 
 การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
 ประสิทธิภาพมุ่งสู่ศตวรรษท่ี 21                                 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
 การศึกษา                          
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 2562 – 2565 

 
 

วิสัยทัศน์  
 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม น้อมน าศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 

พันธกิจ  
 

 1.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ส่งเสริมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5.  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 

เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมี
ศักยภาพเป็นพลโลก 
 3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นพื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ 
 5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดเน้นของโรงเรียน 
 1. โรงเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม     
  3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 4. โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหารจัดการและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพ 
 6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 7. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างแพร่หลาย 
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 8. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
 9. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 10. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 11. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ 
 12. ผู้เรียนมีความรู้ประสบการณ์ และทักษะในการประกอบอาชีพและภูมิปัญญาไทย 
 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

 กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของนวมินท์ 
 1.  โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ที่  2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 3. โครงการพัฒนาความเข็มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
 5. โครงการพัฒนาทักษะความจ าเป็นในการศึกษาต่อและการด ารงชีวิต 

6. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณ์แก่ผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

7. โครงการพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่มาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8. โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมภิบาล 
 9.  โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนา  
 10.  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

   กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการ 
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) 
 ๑๑.  โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
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 กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของลูกนวมินท์ 
1. โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค์ 
-  ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมโครงการ 

 -  กิจกรรมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและวันส าคัญของสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 
 -  กิจกรรมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 -  กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้น าสภานักเรียน 5 ภูมิภาค 
 -  กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ า เขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก 
  -  กิจกรรมพัฒนาอาคารเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
 -  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ "ตามรอยพ่อ...ก่องานศิลป์" 
  -  กิจกรรมงานประสานงานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทูลเกล้าถวายรายงาน 
 -  กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  -  กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 กลยุทธ์ที่  2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

เป้าประสงค์ 
-  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ส านึกความเป็นไทย  

    และอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมโครงการ 
-  กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
-  กิจกรรมไหว้ครู 
-  กิจกรรมธนาคารความดีและคนดีศรีนวมินท์ 
-  กิจกรรมอบรมส่งเสริมระเบียบวินัย (สารวัตรนักเรียน) 
-  กิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย 
-  กิจกรรมอ าลาสถาบัน 
-  กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 64 
-  กิจกรรมสายลมห่มหนาว 
-  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
-  กิจกรรมอบรมผู้น าสภานักเรียน 
-  กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 
-  กิจกรรมอ่ิมเอมบุญอบอุ่นใจ 
-  กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-  กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาพัฒนานวมินท์ 



 
36 

 

-  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
-  กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (STAR STEM) 
-  กิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
-  กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
-  กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียน 

 3. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เป้าประสงค์ 
-  ผู้เรียนที่ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน สังคมและมีพฤติกรรม 
   ที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมโครงการ 
-  กิจกรรมสู่ร่มเกล้านวมินท์ ม.1 และ ม.4 
-  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  กิจกรรมจัดท าคู่มือนักเรียนและบัตรนักเรียน 
-  กิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ 
-  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ 
-  กิจกรรมกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
-  กิจกรรมงานแนะแนว มอบทุนการศึกษา  
-  กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา(YC) 
-  กิจกรรมปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

 4. โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมโครงการ 
 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล O-net 
-  กิจกรรมยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ (Open house, นิทรรศการ,  
   การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสู่มาตรฐานสากล 
-  กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
-  กิจกรรมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
-  กิจกรรมนิทรรศการมหกรรมแบ่งปันความรู้สู่โลกการศึกษา 
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-  กิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาสังคมศึกษา 
-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  กิจกรรมค่ายส่งเสริมอาชีพทางคหกรรม 
-  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพคหกรรม 
-  กิจกรรมอัจฉริยภาพด้านการเกษตร 
-  กิจกรรมหุ่นยนต์และเครื่องร่อนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
-  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่อัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ GAT/PAT 

 5. โครงการพัฒนาทักษะความจ าเป็นในการศึกษาต่อและการด ารงชีวิต 
เป้าประสงค์ 

   -  ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้า การท างานร่วมกัน รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อ 
    อาชีพสุจริต 

กิจกรรมโครงการ 
  -  กิจกรรมพัฒนาสวัสดิการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ 
  -  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพงานอนามัยโรงเรียน  
    -  กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  

     -  กิจกรรมรักษาความปลอดภัยวินัยจราจร 
     -  กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์   
     -  กิจกรรมพัฒนาทักษะฯการเรียนการสอนคหกรรม 
     -  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการเกษตร 
     -  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะงานช่างอุตสาหกรรม 
     -  กิจกรรมสนับสนุนแข่งทักษะงานช่างอุตสาหกรรม 
 -  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
 -  กิจกรรมรู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ 
 -  กิจกรรมชุมนุม/สาธารณประโยชน์ 
 -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ, กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร, กิจกรรมทัศนศึกษา) 
 -  กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (งานห้องสมุด) 
6. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณ์แก่ผู้เรียน 

เป้าประสงค์ 
   -  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางอารมณ์ 

กิจกรรมโครงการ 
-  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอาหารส่งเสริมอาหารปลอดภัย  
-  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายของนักเรียน 
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-  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
-  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
-  กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์แก่ผู้เรียน (กีฬาสี) 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์  
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีสากล 
-  กิจกรรมการปฏิบัติดนตรีไทยสู่มาตรฐานดนตรีไทย  
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ 
-  กิจกรรมเข้าค่ายและศึกษาดูงานทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์ 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมคณะสี 
 

 กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่มาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าประสงค์ 

  -  กลุ่มสาระมีหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางสนองความต้องการของ 
   ท้องถิ่นมุ่งสู่สากลบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมโครงการ 
           - กิจกรรมส่งเสริมงานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน ICT  
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานทะเบียน 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- กิจกรรมจัดท าเอกสารบริการทางการศึกษา 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องแสดงผลงานโรงเรียน(ห้องเกียรติยศ) 
- กิจกรรมจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรียน 

8. โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 

                   -  ครูมีจรรยาบรรณของความเป็นครู และมีมาตรฐานตามหลักและวิชาชีพครู 
       กิจกรรมโครงการ 
 -  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 -  กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
 -  กิจกรรมประชุมสัมมนากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินท์ 5 ภูมิภาค 
 -  กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 -  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ภาษาต่างประเทศ 
 - กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ-จนี 
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 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 9.  โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีภาคีเครือข่าย 
ร่วมพัฒนา  

เป้าประสงค์ 
  -  บริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
       กิจกรรมโครงการ 
          -  กิจกรรมส่งเสริมงานปฏิคม 
 -  กิจกรรมส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ 

        -  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ีน้ าเงินเหลือง 
 -  กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 -  กิจกรรมส่งเสริมระบบงานสารบรรณ 
 -  กิจกรรมเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
 -  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
 -  กิจกรรมสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ 
 -  กิจกรรมส่งเสริมระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 -   กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 -  กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน 
 -  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 -  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป 
 -  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
 -  กิจกรรมพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 10.  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
เป้าประสงค์ 

   -  อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน 
    กิจกรรมโครงการ 
  -  กิจกรรมส่งเสริมงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายใน 
  -  กิจกรรมซ่อมแซม โต๊ะ เก้าอ้ี และระบบไฟฟ้า 
  -  กิจกรรมส่งเสริมงานโสตทัศนศึกษา 
  -  กิจกรรมบริการสาธารณูปโภค 
  -  กิจกรรมส่งเสริมบ ารุงรักษายานพาหนะ 
  -  กิจกรรมพัฒนาเสียงตามสาย 
  -  กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  -  กิจกรรมพัฒนาอาคารเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
  -  กิจกรรมพัฒนาและจัดการแหล่งเรียนรู้  
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  -  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสภาพห้องเรียนและห้องส านักงานทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ,  
   ห้องแนะแนว 

 -  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 -  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 -  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 -  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ 
        แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เป้าประสงค์ 
  -  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ 
   แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 11.  โครงการการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลใน
สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

  กิจกรรมโครงการ 
  -  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
  -  กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการสอนทางไกล 
  -  กิจกรรมการนิเทศการสอนทางไกล 
  -  กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

 

 การน ากรอบกลยุทธ์ไปใช้ในการปฏิบัติ มีการด าเนินการตามล าดับกลยุทธ์และสายงานการ
บริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาพรวม  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ตารางแสดงค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ระดับองกร 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
60 61 62 63 64 65 

1. นักเรียนมี
ความจงรักภักดี
และเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1. ร้อยละของนักเรียนน้อม
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
1.1.1 ด าเนินชีวิตอย่างมี
สติ โดยใช้หลักเหตุผล และ
มีคุณธรรม 
1.1.2 ด าเนินชีวิตอย่าง
พอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักน าวัสดุ
สิ่งของเหลือใช้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ หรือน ามาใช้ซ้ า 
1..1.3 รูจ้ักอดออม มีการ
ออมทรัพย์ตามก าลังของ
ตนเอง 
1.1.4 รู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากรหรือ สาธารณ
สมบัติ อย่างเหมาะสม 

77 80 80 85 90 95 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม 
อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ 
นวมนิท ์

1.2 ร้อยละของนักเรียน
สามารถน าแนวคิดจาก
โครงการพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดชฯ
มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

80 80 80 85 95 95 

1.3ร้อยละของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์และ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดชฯ 

80 80 80 85 90 95 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
60 61 62 63 64 65 

2. นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
ส านึกความเป็น
ไทยและอนุรักษ์
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม  
บนพื้นฐาน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

2.1 ร้อยละของนักเรียน 
ที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดี 

73 75 78 80 83 86 กลยุทธ์ที่  2 ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา 

2.2 ร้อยละของนักเรียน
ทุกคนมีความรับผิดชอบ 
มีวินัย มีภาวะผู้น าและมี
จิตอาสา 

73 75 78 80 83 86 

2.3 ร้อยละของนักเรียน
คุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

75 78 80 80 83 86 

2.4 ร้อยละของนักเรียน
ร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันส าคัญ และ
ท้องถิ่น 
 

75 78 80 83 86 89 

2.5 ร้อยละของนักเรียน
มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ  
 

78 80 85 88 91 94 

2.6  ร้อยละของนักเรียน
ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

75 78 80 83 86 89 

2.7  ร้อยละของนักเรียน
มีพฤติกรรมที่แดงออกถึง
ความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 

75 78 80 83 86 89 

2.8 ร้อยละของนักเรียน
มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย ประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
 
 

75 78 80 83 86 89 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
60 61 62 63 64 65 

3. นักเรียนที่
ประพฤติตนอยู่
ในกฎระเบียบ
ของโรงเรียน 
สังคมและมี
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  

3.1 ร้อยละของนักเรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

75 78 85 88 91 94 กลยุทธ์ที่  2 ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา 

3.2 ร้อยละของนักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และ
เป็นพลเมืองโลกท่ีดี มี
คุณธรรมจริยธรรม 

80 83 85 88 91 94 

3.3 ร้อยละของ
นักเรียนหลีกเลี่ยงจาก
สิ่ งมอมเมา ปัญหาทาง
เพศ การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุขทุกชนิด  

75 78 80 83 86 89 

3.4 ร้อยละนักเรียนทุก
คนมีความรู้ทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

75 78 80 83 86 89 

3.5 นักเรียนทุกคนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกใน
การด าเนินชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และมจีิต
สาธารณะ 

75 78 80 83 86 89 

4. ผู้เรียนมี
ความรู้และ
ทักษะจ าเป็น
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.1 ร้อยละของนักเรียน 
มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียนภาษาไทย 
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของ
สถานศึกษา 

63 65 68 71 74 77 กลยุทธ์ที่  2 ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา 

4.2 ร้อยละ ของ
นักเรียน ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการ
สื่อสารในระดับดี 
 
 

73 75 78 71 74 77 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
60 61 62 63 64 65 

 4.3 ร้อยละของนักเรียน มี
ความสามารถการสื่อสาร 
การน าเสนอผลงานไดต้าม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

73 75 78 81 84 87  

4.4 ร้อยละของนักเรียน มี
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี      
ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

50 53 55 58 61 64 

4.5 ร้อยละของนักเรียน มี
ความสามารถในการคดิ
ค านวณ อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

50 53 55 58 61 64 

4.6 ร้อยละของนักเรียน มี
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาจีนตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

45 48 50 53 56 59 

4.7 ร้อยละของนักเรียน 
ผ่านการประเมินการอ่าน        
คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ด ี

73 75 78 81 84 87 

4.8 ร้อยละ ของนักเรียน 
ผ่านการประเมินทักษะการ
คิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 

73 75 78 81 84 87 

4.9 ร้อยละของนักเรียน 
ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียนด้าน
ความสามารถในการคดิใน
ระดับด ี

73 75 78 81 84 87 

4.10 ร้อยละของนักเรยีน 
มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่ม
สาระภาษาไทยระดับ 3.0
ขึ้นไป 

45 47 50 53 56 59 

4.10 ร้อยละของนักเรยีนมี
ผลการเรยีนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ระดับ 3.0 
ขึ้นไป 
 

26 28 30 33 36 39 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
60 61 62 63 64 65 

 4.11 ร้อยละของนักเรยีนมี
ผลการเรยีนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ระดับ  3.0 
ขึ้นไป 

48 48 50 53 56 59  

4.12 ร้อยละของนักเรยีนมี
ผลการเรยีนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาระดับ 3.0 ขึ้นไป 

45 48 50 53 56 59 

4.13 ร้อยละของนักเรยีนมี
ผลการเรยีนกลุ่มสาระศลิปะ
ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

45 48 50 53 56 59 

4.14 ร้อยละของนักเรยีนมี
ผลการเรยีนกลุ่มสาระสุข
ศึกษา พละศึกษาระดับ 
3.0 ขึ้นไป 

45 48 50 53 56 59 

4.15 ร้อยละของนักเรยีนมี
ผลการเรยีนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพระดับ 3.0 ขึ้นไป 

45 48 50 53 56 59 

4.16 ร้อยละของนักเรยีนมี
ผลการเรยีนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศระดับ 
3.0 ขึ้นไป 

26 28 30 33 36 39 

5. ผู้เรียนมี
ทักษะการ
ค้นคว้า การ
ท างานร่วมกัน 
รักการท างาน 
และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 
 

5.1 ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้และทักษะพื้นฐานใน
การสร้างนวัตกรรม ใน
ระดับดีตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

73 75 78 81 84 87 กลยุทธ์ที่  2 ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา 

5.2 ร้อยละของนักเรียนทุก
คนมีผลงาน จากการท า
โครงงาน /  สิงประดิษฐ์ 
และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ข้ันตอน
การท างาน และปญัหา
อุปสรรคของการท างานได ้

73 75 78 81 84 87 

5.3 ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 
 

26 28 30 33 36 39 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
60 61 62 63 64 65 

 5.4 ร้อยละของนักเรียน
สามารถสรา้งนวัตกรรม  
น านวัตกรรมไปใช้และ 
มีการเผยแพร ่

26 28 30 33 36 39  

5.5 ร้อยละของนักเรียนทุก
คนมีความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เนต็ และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

78 80 83 86 89 92 

5.6 ร้อยละของนักเรียน 
ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน ดา้น
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับด ี

73 75 78 81 84 87 

5.7 ร้อยละของนักเรียน  
มีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

73 75 78 81 84 87 

5.8 ร้อยละของนักเรียน   
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติทีด่ีตอ่งานอาชีพ 

73 75 78 81 84 87 

5.9 ร้อยละของนักเรียนมี 
ID Pan และ Portfolio 
เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

73 75 78 81 84 87 

5.10 ร้อยละของนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
6มีความพร้อมที่จะศึกษา
ต่อระดับสูง 

45 48 50 53 56 59 

5.11 นักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 และ 6 
มีความพร้อมในการท างาน
และประกอบอาชีพ 
 

45 48 50 53 56 59 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
60 61 62 63 64 65 

 
 
 
 

5.12  ร้อยละของนักเรียน
ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน ดา้น
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต ในระดับด ี

73 75 78 81 84 87  

6. ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพ
ทางอารมณ์ 

6.1  ร้อยละของนักเรยีน 
 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
พัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

68 70 73 77 80 83 กลยุทธ์ที่  2 
ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 

6.2  ร้อยละนักเรียน   
มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกลม
พลศึกษา หรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

68 70 73 76 79 82 

6.3  นักเรยีนทุกคนมี
สุขภาพแข็งแรง แต่งกาย
สะอาดเรยีบรอ้ย เครื่องใช้
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติ
ตนตามสขุบญัญัติ 10 
ประการ 

80 83 85 88 91 94 

7.  โรงเรียนมี
หลักสูตร
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
แกนกลางสนอง
ความต้องการ
ของท้องถิ่นมุ่งสู่
สากลบน
พ้ืนฐานของ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

7.1 สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสตูรสถานศกึษา
เทียบเคยีงมาตรฐานสากล 
และพัฒนาผูเ้รยีนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริม
คุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 สถานศึกษามี
หลักสตูรสถานศึกษาท่ี
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได ้

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

7.3 สถานศึกษามี
หลักสตูรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
60 61 62 63 64 65 

8.  ครูมี
จรรยาบรรณ
ของความเป็น
ครู และมี
มาตรฐานตาม
หลักและ
วิชาชีพครู 

8.1 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการ
ส่งเสริมให้เข้ารับการ
พัฒนาตนเอง 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริม
คุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้
ประสานและครูใน
ระดับชั้นมีการประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
พัฒนาการท างานร่วมกัน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
10 ครั้ง 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

8.3 ร้อยละของครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จดัการ
เรียนรูเ้น้นกระบวนการคดิ 
และให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบตัิจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

75 78 80 83 86 89 

8.4 ร้อยละของครูมี
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้แบบ ACTIVE 
LEARNING 

65 68 70 73 76 79 

8.5 ร้อยละของครูมีการ
เผยแพร่นวตักรรมในการ
จัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE 
LEARNING 

45 48 50 53 56 59 

8.6 ร้อยละของครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  

75 78 80 83 86 89 

8.7 ร้อยละของครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรยีนรู้ มี
application  

65 68 70 73 76 79 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
60 61 62 63 64 65 

 8.8  ร้อยละของครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น บูรณาการ
ในการจัดการเรียนการ
สอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนฝึกปฏิบัติจริง 

65 68 70 73 76 79  

8.9 ร้อยละของครู มีการ
บริหารจดัการช้ันเรียนเชิง
บวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก 
ส่งผลให้นักเรียนรักการ
เรียนรู ้

75 78 80 83 86 89 

8.10 ร้อยละของคร ูมีการ
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

75 78 80 83 86 89 

8.11 ร้อยละของคร ูมี
เครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู ้

75 78 80 83 86 89 

8.12 ร้อยละของ ครู และ 
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

 

75 78 80 83 86 89 

9. บริหารและ
การจัด
การศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็น
ฐานและภาคี
เครือข่ายร่วม
พัฒนา 

9.1 สถานศึกษามี
แผนพัฒนาการศึกษาท่ี
ได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได ้

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม
ระบบบริหารจัด
การศึกษา โดยยึด
หลักธรรมภิบาล 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
60 61 62 63 64 65 

 9.2 สถานศึกษามีและ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจดั
การศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสม คลอบคลมุงาน
วิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนและบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

 

9.3  สถานศึกษามีระบบ
การนิเทศภายในของ
สถานศึกษา 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

10. อาคาร
สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมให้มี
บรรยากาศที่ 
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และการ
ท างาน 

10.1  สถานศึกษามีระบบ
การจัดหา การพัฒนาและ
การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม
ระบบบริหารจัด
การศึกษา โดยยึด
หลักธรรมภิบาล 
 

10.2 มีการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

10.3 ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการจดัการ
เรียนการสอน 
 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

10.4 โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรูเ้อื้อต่อการจดัการ
เรียนรูไ้ดม้าตรฐาน 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เลิศ 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 
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ส่วนที่ 5 
โครงการ/งบประมาณ 

 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ  มัชฌิม ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  ประกอบกับบริบทปัจจัย
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน  ด้วยการน ากลยุทธ์ของโรงเรียน  จุดเน้นที่ได้และประมาณการรายจ่าย
ไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยฐานข้อมูลจากสารสนเทศ  แผนงบประมาณในธรรมนูญโรงเรียนและรายงานการ
รับจ่ายด้านงบประมาณย้อนหลังมาก าหนด  พร้อมกับการพยากรณ์ล่วงหน้า  ให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
6.1  กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนได้ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการต่างๆ  ตามที่ได้ก าหนด
ทิศทางๆไว้ในธรรมนูญโรงเรียน  และแผนพัฒนาการศึกษาแล้ว  ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่  1   อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของลูกนวมินท์ 
          กลยุทธ์ที่  2    ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมภิบาล  
 

กรอบงบประมาณรายรับ ตามแผนปี 2562-2565 
 

 รายการ
งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564   ปี 2565 
1. เงินงบประมาณ         
1.1 งบบุคลากร 65,028,884.00 68,930,618 73,066,456 73,505,444 
1.2 งบด าเนินการ 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 
1.3 งบลงทุน 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 
1.4 งบเงินอุดหนุน     
1.4.1 อุดหนุน
ทั่วไป 

9,525,150.00 9,525,150.00 9,525,150.00 9,525,150.00 

1.4.2 เงินเรียนฟรี 7,456,420.00 7,456,420.00 7,456,420.00 7,456,420.00 
2. เงินนอก
งบประมาณ 

702,055.00 702,055.00 702,055.00 702,055.00 
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 การน ากรอบกลยุทธ์ไปใช้ในการปฏิบัติ มีการด าเนินการตามล าดับกลยุทธ์และสายงาน 
การบริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาพรวมโดยด าเนินงานตามโครงการสนองกลยุทธ์ 
และเป้าประสงค์ ในระยะ 4 ปีดังนี้  ดังต่อไปนี้ 
 

6.2  ตารางแสดงประมาณการงบประมาณปีท่ีด าเนินการตามโครงการสนองกลยุทธ์ และ
เป้าประสงค์  
 

กลยุทธ์ โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่มงาน 62 63 64 65 
กลยุทธ์ที ่1 
ส่งเสริมอัต
ลักษณ์และ
เอกลักษณ์
ของนวมินท์ 

1.  โครงการ
ส่งเสริมความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 
 

335,000 

 
 

335,000 

 
 

335,000 

 
 

335,000 

- กลุ่มสาระการ                        
 เรียนรูส้ังคมฯ 
- กลุ่มบริหารงาน                        
 บุคคล 
-งานกลุ่มโรงเรียน    
 เฉลิมพระเกียรต ิ

กลยุทธ์ที ่2 
ยกระดับ
คุณภาพ
ผู้เรียนตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

2. โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

 
 

520,000 

 
 

520,000 

 
 

520,000 

 
 

520,000 

- กลุ่มบริหารงาน 
  บุคคล 
- กลุ่มบริหาร 
  วิชาการ 
- กลุ่มสาระการ 
  เรียนรู ้

3. โครงการ
พัฒนาความเข็ม
แข็งของระบบ
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
 

410,000 

 

410,000 

 

410,000 

 

410,000 

- กลุ่มบริหารงาน  
  บุคคล 
- กลุ่มบริหาร    
  วิชาการ 
 

4.โครงการ
ยกระดับความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการและ
วิชาชีพ 

 
 

4,100,000 

 

4,100,000 

 

4,100,000 

 

4,100,000 

- กลุ่มบริหาร 
  วิชาการ 
-กลุ่มสาระการ 
 เรียนรู ้
 

5.โครงการ
พัฒนาทักษะ
ความจ าเป็นใน
การศึกษาต่อ
และการ
ด ารงชีวิต 

 
 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

- กลุ่มบริหาร 
  วิชาการ 
- กลุ่มสาระการ 
  เรียนรู ้
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กลยุทธ์ โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่มงาน 62 63 64 65 
 6. โครงการ

พัฒนา
สุนทรียภาพทาง
อารมณ์แก่
ผู้เรียน 

 
 
 
 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

 
- กลุ่มบริหาร 
  วิชาการ 
- กลุ่มสาระการ  
  เรียนรู ้
 

กลยุทธ์ที่  
3 ส่งเสริม
คุณภาพการ
จัดการศึกษา 

7. โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
เข้าสู่มาตรฐาน 
สากลและ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

 
 
- กลุ่มบริหาร 
  วิชาการ 
- กลุ่มสาระการ 
  เรียนรู ้
 

8. โครงการ
พัฒนาครูสู่
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

- กลุ่มบริหาร  
  วิชาการ 
- กลุ่มสาระการ 
  เรียนรู ้
 

กลยุทธ์ที ่4 
ส่งเสริม
ระบบบริหาร
จัดการศึกษา  
โดยยึด
หลักธรรม 
ภิบาล 

9.  โครงการ
พัฒนาการ
บริหารการศึกษา 
โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน มีภาคี
เครือข่ายร่วม
พัฒนา 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

- กลุ่มบริหาร 
  วิชาการ 
- กลุ่มบริหารงาน 
  บุคคล 
-กลุ่มบริหารทั่วไป 
- กลุ่มบริหาร  
  งบประมาณ 
 

10.  โครงการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมให้มี
บรรยากาศที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 

- กลุ่มบริหาร 
  วิชาการ 
- กลุ่มบริหารงาน 
  บุคคล 
-กลุ่มบริหารทั่วไป 
- กลุ่มบริหาร 
  งบประมาณ 
- กลุ่มสาระการ 
  เรียนรู ้
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ส่วนที่ 6 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 
 เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  ได้บรรลุผล
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  นักเรียนที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ  เป็นที่น่าพอใจของผู้ปกครองและชุมชน  เพ่ือเป็นหลักประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงได้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและก าหนดไว้ในกลยุทธ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  5)  อัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 



 

5๕ 

 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู้ 
 
  

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา 
 

                     5       ยอดเยี่ยม  EXELENT  ร้อยละ  90 ขึ้นไป 
                     4       ดีเลิศ  GREAT  ร้อยละ 80-89 
                     3 ดี        GOOD  ร้อยละ 70-79 
                     2 ปานกลาง       FAIR  ร้อยละ 60-69 
                     1 ก าลังพัฒนา       POOR  น้อยกว่าร้อยละ 59 
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ส่วนที่ 7 
แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

  
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด 160 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 35,100 เล่ม 
   -  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบอิเลคทรอนิคส์ 
   -  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,350 คนต่อวัน 
      คิดเป็นร้อยละ 56.81 ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน 4 ห้อง 

   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน 3 ห้อง  
   -  ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน 3 ห้อง 
    - ห้อง IT   จ านวน 10 ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์  จ านวน 220 เครื่อง 
   -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน 150 เครื่อง 
   -  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 70 เครื่อง 
   -  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
      เฉลี่ย 1,700 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 71.55 ของนักเรียนทั้งหมด 

-  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 70 เครื่อง 
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องสมุดโรงเรียน  
๒. ห้องจริยธรรม 
๓.ห้องเรียนสีเขียว 
๔. NK Park 
๕. ห้องโสตทัศนศึกษา 
๖. ศูนย์คน้คว้าภาษาไทย 
๗. ศูนย์ค้นคว้าคณิตศาสตร์ 
๘. ศูนย์ค้นคว้าวิทยาศาสตร์ 
๙. ศูนย์ค้นคว้าสังคมศึกษา 
๑๐. สนามกีฬาทุกประเภท  
๑๑. ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
๑๒. ห้องคหกรรม 
 

350 
625 
120 
430 
180 
320 
250 
680 
350 
200 
200 
300 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑๓. ศูนย์ค้นคว้าภาษาต่างประเทศ 
๑๔. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๑๕. ศูนย์แนะแนว 
๑๖. ห้องดนตร-ีนาฏศิลป์ 
๑๗. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๑๘. ศึกษาเรียนรู้ลีลาศ หอประชุม  
19. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๒0. มุมส่งเสริมการอ่าน 
๒1. ป้ายนิเทศต่างๆ 
๒2. ห้องปฏิบัติงานช่าง 
๒3. ลานเสริมสร้างสมรรถภาพ 
๒4. ห้องพิพิธภัณฑ์อาเซียน 
25. สวนเฉลิมพระเกียรติ 

570 
๗๒๐ 
350 
200 
300 
250 
300 
300 
400 
450 
400 
300 
150 

 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 

 แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. วัดนครสวรรค ์
๒. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๓. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
๔. ค่ายลูกเสือกองบิน ๔ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์.  
5. พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอนันตสมาคม 
6. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
7. ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 
8. หมู่บ้านมอญ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์
9. วัดพระบางชัยมงคล 
๑0. วัดหาดทรายงาม 
๑1. วัดวรนาถบรรพต 
๑2. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
๑3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
๑4.  ส านักงานสาธารณสุข จ.นครสวรรค์ 
15.  อนุสรณ์สถาน 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๔ 
๑ 
๑ 
๑ 
๖ 
๑ 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชือ่แหล่งเรียนรู้ 

16.  ตลาดร้อยปี สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
17. พุทธอุทยาน จังหวัดนครสวรรค์ 
18. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
19. ค่ายลูกเสือเสือป่าแคมป์ 
20. ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค จ. สระบุรี 
21. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
22. ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 
23. ศาลจังหวัดนครสวรรค ์

๑ 
2 
1 
5 
2 

๑0 
5 
2 
 

 
 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 ๖.๑ ส านักงานป้องกันโรคที่ 3  มาให้ความรู้เรื่อง พิษของบุหรี่ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 ๖.๒ ส านักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ มาให้ความรู้ เรื่อง ขนส่งสัญจร..สอนน้องใช้ถนน               
  เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
 ๖.๓ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ มาให้ความรู้เรื่อง พิษภัยของบุหรี่ และ 
         เพศศึกษา จ านวน ๒ ครั้ง/ปี 
   ๖.๔ ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่องการประกันภัย จ านวน 2 ครั้ง/ปี  
 ๖.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 ๖.6 ต ารวจภูธรเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และโครงการต ารวจ 
                ประสานโรงเรียน ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน   จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี
 ๖.7 ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์  ให้ความรู้เรื่องในหลวงของเรา จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี
 ๖.8 ว่าที่ร.ต.พลภัทร์  ศรีกุล นิติกรสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย   
  ยาเสพติด จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 6.9 ส านักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 8 ให้ความรู้เรื่องบุหรี่และยาเสพติด จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 6.10 นางเรณู  ปรมัตถ์สกุล ข้าราชการบ านาญ ให้ความรู้เรื่อง มารยาทไทย  
  จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
 6.11 นางดวงพร  เกตุชรา นักจิตวิทยาคลินิก ให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตวัยรุ่น  
  จ านวน 1 ครั้งต่อปี 
 6.12 นางนริศรา  พันพานิช  พยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้ความรู้  
  เรื่องโรคโลหิตจาง จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 6.13 ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ให้ความรู้เรื่อง การท าข้อสอบGAT จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
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 6.14 บริษัทอักษรเจริญทัศน์ จ ากัด ให้ความรู้เรื่องการติวโอเน็ตวิชาภาษาไทยระดับชั้น ม. 3 
     และ ม. 6 จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 6.15 ส านักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่อง อาชีพ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 6.16 มูลนิธิบ้านเด็กจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและดูแลตนเอง 
     จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 6.17 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่อง การเลือกตั้ง  
     จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 6.18 ส านักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่อง วิธีการประหยัดพลังงานและการ
     น าพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทน จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 6.19 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ให้ความรู้เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟ้า  
     จ านวน 1 ครั้ง/ปี    
 6.21 นางบรรจง  สกุณี ให้ความรู้เรื่องการจัดท าโครงงานภูมิปัญญาไทย จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 6.22 ชมรมศิษย์เก่านวมินท์ ให้ความรู้เรื่อง การศึกษาต่อ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
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ส่วนที่ 8 
การบริหารสู่การปฏิบัติ 

 
 การก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน เป็นกระบวนการที่โรงเรียนต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการติดตามและประเมินผล เพ่ือแก้ไขปัญหา พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผล
ที่ดีโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. การก ากับ (Monitoring) 
1.1 โรงเรียนจัดระบบการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม  

ในเรื่องขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลที่ได้รับ ตามรูปแบบที่โรงเรียน
ก าหนด 

1.2 โรงเรียนจัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งความก้าวหน้า อุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา 

2. การตรวจสอบ (Auditing) 
2.1 การตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit) 

      โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมภายในโรงเรียน มีหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุม
การด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน ศึกษาความเสี่ยง หาแนวทางแก้ไขปัญหาความเสี่ยง จัดท ารายงาน 
สรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน มีระบบบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

      โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลภายใน โดยโรงเรียน
มีบทบาทในการประเมินตนเอง (School Self Evaluation) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์กร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณบุคลากร เพ่ือ
น าข้อมูลมาจัดท าสารสนเทศส าหรับใช้ประกอบในการวางแผนและแก้ไขปัญหาพัฒนาการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม (Self Study Report : SSR) เพ่ือ
น าไปสู่การประเมินโดยรวมทั้งระบบของโรงเรียนเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Self Assesment Report : SAR) ส าหรับรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

2.2 การตรวจสอบภายนอก (External Quality Audit) 
     โรงเรียนต้องพร้อมรับการตรวจสอบติดตาม จากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ตสน.) คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ และการ
ตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
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      โรงเรียนด าเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยให้มีการประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

3. การรายงาน (Reporting) 
3.1 ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน

เมื่อเสร็จสิ้น โครงการหรือตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
3.2 ผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคเรียนของทุกปี

การศึกษา 
3.3 โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี และรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
3.4 โรงเรียนจัดท ารายงาน ตามแบบและแนวทางต่างๆ ที่ก าหนดเพ่ือรายงานต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 
 




