
 



 



ค ำน ำ 
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม จังหวัด
นครสวรรค์ ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ จากกรอบแนวคิด หลักการ ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคะะกรรมการการศึกษาขั้นื้ืนาาน วิสัยทัศน์ ืันธกิจ  ยุทธศาสตร์
การืัฒนาส านักงานเขตื้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  รายงานการประเมินตนเองและจากผล
การประเมินภายนอก  
 นอกจากนี้ทางคะะผู้จัดท าได้ด าเนินการ  วิเคราะห์ SWOT เื่ือแสดงจุดแข็งและโอกาส 
จุดอ่อน และอุปสรรค  สรุปาานะต าแหน่งของการบริหารจัดการโรงเรียนว่าอยู่ในาานะเช่นไร แล้วน า
ผลการวิเคราะห์จัดท าเป็นกรอบแนวคิด  น าเสนอรูปแบบกิจกรรม งานโครงการ เื่ือเป็นแนวทางใน
การืัฒนาคุะภาืการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  เื่ือสนองตอบต่อคุะภาืการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
สอดคล้องกับมาตราานการศึกษาของชาติ  โดยการบริหารงานตามแผนืัฒนาคุะภาืการศึกษาที่
ก าหนดไว้เป็นการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและบนรากาานของปรัชญาเศรษากิจือเืียง 
 ขอขอบคุะคะะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
สภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 
1.1 สภาพทั่วไป 

      ชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  ตั้งอยู่เลขที่  88/7  หมู่ที่ 10  ต าบลนครสวรรค์
ตก  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 
โรงเรียนตามหลักภูมิศาสตร์ 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  ให้

เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  60  ห้องเรียน  สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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และตอนปลาย  จ านวน  2,370  คน  โดยจัดให้โรงเรียนมีความพร้อมความสมบูรณ์  ด้านอาคาร
เรียน  อาคารประกอบ  วัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์การเรียนการสอน  ตลอดจนก าลังบุคลากร กรมสามัญ
ศึกษาปรารถนาที่จะส่งเสริมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  5  แห่ง  ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูง มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวในด้านการบริหาร  การปกครอง  นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีศีลธรรมจรรยาและมีความ
กตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติและพระมหากษัตริย์  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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลโรงเรียนข้อมูลโรงเรียน  
อัตลักษณ์ลูกนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม  : “ลูกนวมินท์มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
      : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็น  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ปรัชญาโรงเรียน         :   ความรู้ คู่คุณธรรม  
ปณิธานของโรงเรียน    :  นวมนิทราชูทิศ น้อมจิตเพื่อในหลวง  
ค าขวัญ                    :  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ  
สัญลักษณ์ของโรงเรียน :  พระมหาพิชัยมงกุฎ รองรับด้วยชื่อ " โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
สีประจ าโรงเรียน         :  น้ าเงิน - เหลือง 
 สีน  าเงิน  หมายถึง พระมหากษัตริย์  
 สีเหลือง  หมายถึง สีประจ าวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   ต้นราชพฤกษ์ 
 
 

  โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
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ข้อมูลอาคารสถานที่  

 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์  มี

จ านวนประชากรประมาณ  147,663  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2  เทศบาลนครนครสวรรค์  สถานบริการน้ ามัน  โรงแรม  ร้านจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง  ร้านค้าขายเครื่องอุปโภค  บริโภค  บริษัทตัวแทนจ าหน่ายรถมอเตอร์ไซด์  อู่ซ่อมรถยนต์  
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   

ข้อมูลอาคารสถานที่ จ านวน 
 1. อาคารเรียน  1  หลัง 
 2. อาคารประกอบ  6  หลงั 
 3. ส้วม  2  หลัง 
 4. สนามฟุตบอล   1  สนาม 
 5. สนามบาสเกตบอล   1  สนาม 
 6. สนามฟุตซอล   1  สนาม 
 7. สนามตะกร้อ   2  สนาม 
 8. สนามวอลเลย์บอล   1  สนาม 
 9. สนามแบดมินตัน   2  สนาม 
10. สนามเทเบิลเทนนิส   1  สนาม 
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แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 

 1)  ห้องสมุดอยู่ในอาคารหอสมุดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2  เป็นอาคารแยก
เอกเทศ  มีขนาดพ้ืนที่ 1,280 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 25,000 เล่ม ภายใน
ห้องสมุดชั้น 2  มีห้องส านักงานบรรณารักษ์จ านวน 1 ห้อง  มุมบริการนิตยสาร/วารสาร  มุมบริการ
อินเตอร์เน็ต (WIFI)  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการแก่นักเรียนจ านวน 8 เครื่อง มุมบริการ
หนังสืออ้างอิง  มุมบริการ QR CODE ห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มจ านวน 4 ห้อง สามารถเข้าใช้
บริการได้ห้องละ 10 คน มุมนิทรรศการงานศิลปะ มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้
เฉลี่ย  1,370 คน/วัน คิดเป็นร้อยละ 57.08 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

2)  ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน  4 ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  3 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน  3 ห้อง 
       ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม     จ านวน  2 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ     จ านวน  1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการงานไฟฟ้า     จ านวน  1 ห้อง 
   ห้อง IT           จ านวน  ๑๐ ห้อง 
   ห้องบริการ   จ านวน  ๑3 ห้อง  
 3) คอมพิวเตอร์                   จ านวน           2๒๐ เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน          จ านวน           150 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน           ๗0 เครื่อง 
             จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  2,122  คน 
ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  89.31  ของนักเรียนทั้งหมด  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน  150  เครื่อง   
ใช้เพื่อสืบค้น  70  เครื่องและใช้เพื่อการบริหารจัดการ  จ านวน  70  เครื่อง 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
 

1) ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายสมเดช ดีทรัพย์   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)  สาขาบริหารการศึกษา    
โทรศัพท์  08-1973-7043         

  2)  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   3   คน 
   2.1 นางจินตนา  พรมชัยชนะ       รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 
         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (กศ.ม.) 
         โทรศัพท์  08-5272-0850   รบัผดิชอบกลุม่บรหิารวิชาการ 
   2.2 นางวนิดา   จันทร์เขียว      รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 
         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (ศศ.ม.)                                    
                           โทรศัพท์  08-9860-2850     
   2.3 นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                           วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) 
              โทรศัพท์  08-1785-1343   
  3)  ครู รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียน   1   คน 
         นายอดิศร  ชนะโลก  รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 
                           วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ศษ.บ.)  อุตสาหกรรมศิลป์   
          โทรศัพท์ 08-9856-8656   
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
ตาราง  1  ครูและบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งและวิทยฐานะ ข้อมูล  วันที่ 5 มิถุนายน  2562 

ล าดับ ต าแหน่ง วิทยฐานะ จ านวน วุฒิการศึกษา จ านวน 
1 ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ 1 ปริญญาโท 1 
2 รองผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ 3 ปริญญาโท 3 

3 คร ู
ช านาญการพิเศษ 56 ปริญญาเอก 1 

ช านาญการ 30 ปริญญาโท 37 
- 16 ปริญญาตรี 66 

4 ครูผู้ช่วย - ๑4 ต่ ากว่า 14 
5 ครูช่วยราชการ - 1 ปริญญาตรี 1 

รวม 121 
6 ครูอัตราจ้าง - 3 
7 พนักงานราชการ - 3 
8 ครูต่างชาติ - ๓ 
9 ลูกจ้างประจ า - ๖ 

10 ลูกจ้างชั่วคราว - 23 
รวม 38 

รวมทั งหมด 159 
ข้อมูล งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ข้อมูลนักเรียน 
ตาราง  2  ข้อมูลนักเรียนตามข้อมูล DMC   

จ านวนนักเรียน รายงานข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
ชั้น ชาย หญิง  รวม  ห้อง 
ม. 1 255 253 508 12 
ม. 2 237 239 476 12 
ม. 3 234 226 460 12 

รวม  ม.ต้น 726 718 1,444 36 
ม.4 138 181 319 8 
ม.5 122 188 310 8 
ม.6 105 192 297 8 

รวม  ม.ปลาย 365 561 917 24 
รวมทั งหมด 1,091 1,279 2,370 60 

 



ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 2562 

 
 

วิสัยทัศน์  
 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม น้อมน าศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 

พันธกิจ  
 

 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
 2. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม 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 
 8. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
 9. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 



๘ 
 

 10. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 11. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ 
 12. ผู้เรียนมีความรู้ประสบการณ์ และทักษะในการประกอบอาชีพและภูมิปัญญาไทย 
 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

 กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของนวมินท์ 
1. ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค์ 
-  ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมโครงการ 

 -  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ า เขื่อนภูมิพล 
  -  กิจกรรมงานประสานงานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทูลเกล้าถวายรายงาน 
  -  กิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 
  -  กิจกรรมนวมินท์ศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

เป้าประสงค์ 
-  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ส านึกความเป็นไทย  

และอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมโครงการ 
-  กิจกรรมวันส าคัญ ที่เก่ียวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
-  กิจกรรมสู่ร่มเกล้านวมินท์ 
-  กิจกรรมไหว้ครู 
-  กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น 
-  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
-  กิจกรรมธนาคารความดี 
-  กิจกรรมของหายได้คืน 
-  กิจกรรมสายลมห่มหนาว 
-  กิจกรรมอบรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-  กิจกรรมมารยาทงามสืบสาน วัฒนธรรมไทย 
-  กิจกรรมอ าลาสถาบัน 
-  กิจกรรมปีใหม่นักเรียน 
-  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 



๙ 
 

-  กิจกรรมอบรมผู้น าสถานักเรียน 
-  กิจกรรมประกวดแกนน าอนุรักษ์ไทย 
-  กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 
-  กิจกรรมประกวดคุณธรรมพ้ืนฐาน 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
-  กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-  กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์(STAR STEM) 
-  กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
-  กิจกรรมเชิดชูเกียรต ิ

 3. โครงการพัฒนาความเข็มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เป้าประสงค์ 
-  ผู้เรียนที่ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน สังคมและมีพฤติกรรมที่พึง 

ประสงค์ 
กิจกรรมโครงการ 
-  กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-  กิจกรรมศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  กิจกรรมสู่ร่มเกล้านวมินท์ ม.1 และ ม.4 
-  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ 
-  กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 
-  กิจกรรมคณะสีและระดับชั้น 
-  กิจกรรมจัดท าคู่มือนักเรียนและบัตรนักเรียน 
-  กิจกรรมค่ายสภานักเรียน 
-  กิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ 
-  กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนยากจน 
-  กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา(YC) 
-  กิจกรรมกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
-  กิจกรรมงานแนะแนว มอบทุนการศึกษา  

 4. โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 
-  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมโครงการ 
 -  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล O-net 
 -  กิจกรรมยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ (Open house, นิทรรศการ,  
    การแข่งขันศิลปหัตถกรรม) 
 -  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสู่มาตรฐานสากล 
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-  กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
-  กิจกรรมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
-  กิจกรรมค่ายนวมินท์รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ 
-  กิจกรรมยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพคหกรรม 
-  กิจกรรมอัจฉริยภาพด้านการเกษตร 
-  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ-จีน 
-  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ-จีน 

 5. โครงการพัฒนาทักษะความจ าเป็นในการศึกษาต่อและการด ารงชีวิต 
เป้าประสงค์ 

   -  ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้า การท างานร่วมกัน รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

กิจกรรมโครงการ 
  -  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพงานอนามัยโรงเรียน  
    -  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอาหารส่งเสริมอาหารปลอดภัย 

    -  กิจกรรมส่งเสริมงานอาหารกลางวัน 
    -  กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
     -  กิจกรรมรักษาความปลอดภัยวินัยจราจร 
     -  กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส   
     -  กิจกรรมพัฒนาทักษะฯการเรียนการสอนคหกรรม 
     -  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านการเกษตร 
     -  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะงานช่างอุตสาหกรรม 
     -  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
 -  กิจกรรมรู้ตนรู้งาน สานฝันสู่อาชีพ 
 -  กิจกรรมบริการแนะแนว 5 บริการ 
 -  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
 -  กิจกรรมชุมนุม/สาธารณประโยชน์ 
 -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ, กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร, กิจกรรมทัศนศึกษา) 
 -  กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า (งานห้องสมุด) 
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6. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณ์แก่ผู้เรียน 
เป้าประสงค์ 

   -  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางอารมณ์ 
กิจกรรมโครงการ 
 -  กิจกรรมกีฬาภายใน 
 -  กิจกรรมสุทรียภาพทางด้านอารมณ์แก่ผู้เรียน 
 -  กิจกรรมอัจฉริยภาพด้านวอลเล่ย์บอล 
 -  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
 -  กิจกรรม SDQ 
 -  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านทัศนศิป์,  
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรี (ดนตรีไทย, ดนตรีสากล,  
   ดนตรีคอมโบ้ ฯ)  
-  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ 
-  กิจกรรมเข้าค่ายและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนทางศิลปะ 
 

 กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่มาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าประสงค์ 

  -  กลุ่มสาระมีหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นมุ่งสู่สากลบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมโครงการ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
- กิจกรรมคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานทะเบียน 
-  กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและห้องเรียน ICT  

8. โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 

                   -  ครูมีจรรยาบรรณของความเป็นครู และมีมาตรฐานตามหลักและวิชาชีพครู 
       กิจกรรมโครงการ 
 -  กิจกรรมประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 -  กิจกรรมส่งเริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 -  กิจกรรมพัฒนาสื่อเพ่ือคุณภาพการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
 -  พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 -  ศึกษาดูงาน/อบรมวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 



๑๒ 
 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมภิบาล 
 9.  โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีภาคีเครือข่าย 
ร่วมพัฒนา  

เป้าประสงค์ 
  -  บริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
       กิจกรรมโครงการ 
          -  กิจกรรมส่งเสริมงานปฏิคม 

        -  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
 -  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ีน้ าเงินเหลือง 
 -   กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 -  กิจกรรมส่งเสริมระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 -  กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 -  กิจกรรมส่งเสริมระบบงานสารบรรณ 
 -  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 -  กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน 
 -  กิจกรรมพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 -  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 10.  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
เป้าประสงค์ 

   -  อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน 
    กิจกรรมโครงการ 
  -  กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพอาคารและสิ่งแวดล้อม 
  -  กิจกรรมพัฒนาและจัดการแหล่งเรียนรู้  
  -  กิจกรรมส่งเสริมบ ารุงรักษายานพาหนะ 
  -  กิจกรรมโสตทัศนาศึกษาและเสียงตามสาย 
  -  กิจกรรมบริหารสาธารณูปโภค 
  -  กิจกรรมพัฒนาห้องเฉลิมพระเกียรติ 
  -  กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  -  กิจกรรมพัฒนาสภาพห้องเรียนและห้องส านักงานทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ, ห้องแนะแนว 
  -  กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ICT 

 -  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 -  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 -  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 -  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
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ผลจากการประเมินตนเองที่น ามาปรับประยุกต์ในการจัดท าแผน 
 

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 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

ดี 
ปานกลาง 

ก าลังพัฒนา 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน * ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น  ก าลังพัฒนา , ปานกลาง ,  ดี , ดีเลิศ ,  
ยอดเยี่ยม  ตามผลประเมิน 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

มาตรฐานที่ 1    คุณภาพผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 4   ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล  

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 

 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาท้ังทางด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   และด้านอัตลักษณ์ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตนิวมินทราชูทิศ  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    1. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนในการจัดท าโครงงาน และการ
เรียนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ มุ่งมั่นพัฒนางาน เกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง และของกลุ่ม 

    2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมสาระ              
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เป็นจุดเด่น
ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ กีฬาวอลเล่ย์บอล 



๑๔ 
 

    3. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความเอ้ืออาทรกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนได้ใช้วิธีการปฏิบัติ เพ่ือปลูกฝังความดี
งามให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
จัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมสู่ร่มเกล้านวมินท์ การท าบุญทุกวันพระและวันส าคัญอ่ืนๆ   
กิจกรรมจิตอาสา ธนาคารความดี ธนาคารโรงเรียน การประชุมสัมมนาผู้น านักเรียน 5 ภูมิภาค 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม การแข่งขันทักษะ จึงท าให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม 

1.1 จุดเด่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ 2.5 ขึ้นไป

เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน 
2) ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3) นักเรียนมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เข้าร่วมแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับเขต

พ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศ 
1.2 จุดเด่นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  (STAR STEMS) 

2) มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นกิจกรรมจิต
อาสาสร้างฝายชะลอน้ า นิทรรศการภูมิปัญญาไทย ตลาดนัดอาชีพ เป็นต้น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1)  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน 

2)  โรงเรียนผ่านการประเมินระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (OBECQA) 

  

จุดเด่นมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1)  ครูตั้งใจปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ จนได้รับยก
ย่องและชมเชยจากภายในและภายนอกโรงเรียน 
              2)  ครูมีการผลิตและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
              3)  ครูมกีารพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือน าความรู้ใหม่ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน 
              4)  ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้โดยก าหนด
เป้าหมาย จัดบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 



๑๕ 
 

 ตาราง  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ีระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ 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 ประสิทธภิาพของการบริหารจดัการและการพัฒนา สถานศกึษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้น
สังกัด 

5.00 4.75 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วิสยัทัศน์    
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 80.53 ดีมาก 
 
สรุปผลจากการประเมินภายในและภายนอกเทียบกับการประเมินตนเอง   
 

 ผลการประเมินภายในและภายนอกเม่ือเทียบกับผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2561 
พบว่ามาตรฐานและตัวชี้วัดที่ได้ผลการประเมินต่ าจะเป็นผลการประเมินด้านมาตรฐานของผู้เรียน
โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลของผู้เรียน  ดังนั้นในแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 
2562  กลุ่มงานนโยบายและแผนได้เสนอให้ทางคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนสร้างโครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ทุกดา้น ทั้งเรื่อง  วิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม   คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
การเขียนอ่านคิดและวิเคราะห์ การท างานร่วมกันเป็นทีม ความฉลาดทางอารมณ์ และความ
รับผิดชอบในสังคมโลก  



ส่วนที ่3 
สรุปงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมปีการศึกษา 256๒ 

 
 การใช้งบประมาณปีการศึกษา 256๒ มีการประมาณการยอดรายรับและรายจ่าย ดังนี้ 
ตาราง 3.1  สรุปงบประมาณการที่ได้รับหรือประมาณการปีการศึกษา 256๒  
 

ที ่ รายการงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 
งบประมาณจาก สพฐ. (จ านวนนักเรียน ๒,๓๐๐ คน) 

1 เงินเหลือจ่ายจากปี 256๑ 1,100,000.00 - 1,100,000.00 
2 เงินอุดหนุนรายหัว 4,๑๖๒,๒๕๐.๐๐ 4,๑๖๒,๒๕๐.๐๐ 8,๓๒๔,๕00.00 
3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,044,025.00 1,044,025.00 ๒,๐๘๘,๐๕๐.00 
 *กิจกรรมวิชาการ 5๐๕,๗๕0.00 - 5๐๕,๗๕0.00 
 *กิจกรรมคุณธรรม

จริยธรรม 
5๐๕,๗๕0.00 - 5๐๕,๗๕0.๐๐ 

 *ทัศนศึกษา(ปลาย+ต้น) - ๗๙๙,5๕0.00 ๗๙๙,5๕0.00 
 *กิจกรรมลูกเสือ (ต้น) - 2๗๗,000.00 2๗๗,000.00 

4 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 5๐๑,๓๐0.00 5๐๑,๓๐0.00 1,0๐๒,๖๐0.00 
5 เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,๐๘๐,๗๕0.00 - 1,๐๘๐,๗๕0.00 
6 เงินค่าหนังสือเรียน 2,320,044.00 - 2,320,044.00 

รวมงบประมาณ 11,219,869.๐๐ 6,784,125.00 18,003,994.00 
ระดมทรัพยากร (จ านวนนักเรียน 2,000 คน) 

1 ระดมทรัพยากร
ภาษาต่างประเทศ 

1,๐๐๐,000.00 1,๐๐๐,000.00 ๒,๐๐๐,000.00 

2 ระดมคอมพิวเตอร์ 1,๐๐๐,000.00 1,๐๐๐,000.00 ๒,๐๐๐,000.00 
3 ระดมค่าจ้างบุคลากร

(ลูกจ้าง) 
1,4๐๐,000.00 1,4๐๐,000.00 ๒,8๐๐,000.00 

๔ ระดมอาหารกลางวัน 816,000.00 816,000.00 1,632,000.00 
๕ ค่าวารสาร 2๐๐,๐00.00 - 2๐๐,๐00.00 
๖ ค่าบัตรประจ าตัวและคู่มือ

นักเรียน 
15๖,๐00.00 - 15๖,๐00.00 

๗ เงินประกันอุบัติเหตุ ๓๔๐,๐๐๐.00 - ๓๔๐,๐๐๐.00 
8 เงินโรงอาหาร(จากแม่ค้า) 180,000.00 - 180,000.00 

รวมระดม 5,09๒,๐๐๐.00 ๔,๒๑๖,๐๐๐.00 ๙,30๘,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๑6,311,869.00 11,00,12๕.00 ๒7,311,๙94.๐๐ 



 

ตาราง  3.2  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

 งบกลาง ตลอดปีการศึกษา 672,450.00 - - - 672,450.00 ผู้อ านวยการ  
บริหารงบประมาณ 

1 บริการงานสาธารณูปโภค 1 พ.ค.๖๒–๓๐ เม.ย.๖๓ 1,600,000.00 - - - 1,600,000.00 ครูอาทีวร 
2 ปรับปรุงและพัฒนาส านักงาน 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
1 พ.ค.๖๒–๓๐ เม.ย.๖๓ 100,000.00 

 
- - - 100,000.00 ครูอาทีวร 

3 ส่งเสริมระบบงานพัสดุและสินทรพัย์ ตลอดปีการศึกษา 80,000.00 - - - 80,000.00 ครูนิตยา 
4 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาฯ 
1 พ.ค.๖๒–๓๐ เม.ย.๖๓ 10,000.00 - - - 10,000.00 ครูพิมลพรรณ 

5 ส่งเสริมระบบงานสารบรรณ ตลอดปีการศึกษา 32,000.00 - - - 32,000.00 นส.กัญฐมณ ี
6 ส่งเสริมคณุภาพห้องธนาคารโรงเรยีน 

นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
ตลอดปีการศึกษา 2,500.00 - - 5,000.00 7,500.00 ครูจรินทร ์

 
7 งานประสานกลุ่มร.ร.เฉลิมพระเกยีรติฯ ตลอดปกีารศึกษา ๕,๐๐๐.00 - - - ๕,๐๐๐.๐๐ ครูอาทีวร 
8 ส่งเสริมงานแผนงานและสารสนเทศ

โรงเรียน 
ตลอดปีการศึกษา 60,000.00 - - - 60,000.00 ครูวารณุ ี

9 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน
แผนพัฒนาคุณภาพปี2563 

มีนาคม ๒๕๖๓ 110,500.00 - - - 110,500.00 ครูวารณุ ี

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน (เครื่องแบบ) 

ตลอดปีการศึกษา 1,115,100.00 - - - 1,115,100.00 ครูอุ่นเรือน 

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา
ขั้นพื้นฐานการเรียนรู ้(อุปกรณ์การเรียน)  

ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 1,034,340.00 - - - 1,034,340.00 ครูอุ่นเรือน 

รวม 4,149,440.00 0.00 0.00 5,000.00 4,154,440.00 - 
 



 

ตาราง  3.3  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริหารบุคคล 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

1.  ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.1 สู่ร่มเกล้านวมินท์ ม.1,ม.4 พ.ค. 62 - 98,150.00 - - 98,150.00 ครูวราวัฒน ์
1.2 ไหว้คร ู 13 มิ.ย. 62 26,500.00 - - - 26,500.00 ครูชาลิสา 
1.3 ส่งเสริมคณุภาพกิจกรรมคณะส ี ตลอดปีการศึกษา 5000.00 180,000.00 - - 185,000.00 หัวหน้าคณะส ี
1.4 ธนาคารความด ี ตลอดปีการศึกษา 2,000.00 - - - 2,000.00 ครูศาสตรา 
1.5 อบรมส่งเสรมิระเบียบวินัย ภาคเรยีนที่ 1/62 -     20,000.00  - - 20,000.00 ครูศาสตรา 
1.6 ประชุมผู้ปกครอง  

ภาคเรยีนที่ 1,2 
พ.ค. ,พ.ย. 62 171,600.00 - - - 171,600.00 ครูฉลอง 

1.7 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน (ประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่  
๑-๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒) 

ตลอดปีการศึกษา 5,000.00 - - - 5,000.00 ครูสุเมธ 

1.8 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน (ศึกษาดูงาน
ระบบสารสนเทศระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน) 

พ.ค. 62 2,000.00 - - - 2,000.00 ครูฉลอง 

1.9 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน (พัฒนางานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

ตลอดปีการศึกษา 46,400.00 - - - 46,400.00 ครูสุเมตตา 

1.10 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน (กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียนรายบุคคล 100%) 

พ.ค.-ก.ย. 62 60,000.00 - - - 60,000.00 ครูสุเมตตา 



 

ตาราง  3.3  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริหารบุคคล (ต่อ) 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

1.๑๑ อบรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับช้ันเรียน 

ตลอดปีการศึกษา - 80,000.00 - - 80,000.00 ครูฉลอง 

1.๑๒ มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ด้วยการทักทาย ยิ้มง่าย ไหวส้วย 

ตลอดปีการศึกษา - 20,000.00 - - 20,000.00 ครูบุญญาพร 

1.๑๓ อ าลาสถาบัน นักเรียนช้ัน ม.๖ ก.พ. 63 - 19,075.00 - - 19,075.00 ครูณคพศ 
รวม 318,500.00 417,225.00 - - 735,725.00  

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 450,000.00 - - - 450,000.00 ครูชุลีกร 
 

2.1 จ้างลูกจ้างช่ัวคราว ตลอดปีการศึกษา - - 2,000,000.00 - 2,000,000.00  
รวม 450,000.00 - 2,000,000 - 2,450,000  

3 ส่งเสริมการด าเนินงานส านักงาน
กลุ่มบรหิารกลุ่มบุคคล 

พ.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓ 100,000.00 - - - 100,000.00 ครูลาภิสรา 

3.1 บัตรนักเรียน ภาคเรยีนที่ 1/62 - - 78,000.00 - 78,000.00 ครูลาภิสรา 

3.2 คู่มือนักเรียน ภาคเรยีนที่ 1/62 - - 78,000.00 - 78,000.00 ครูฉลอง 

รวม 100,000.00 - 156,000.00 - 256,000.00  

4. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรยีน 
4.1 ประชุมสมัมนาผู้น าสภานักเรียนกลุ่ม

โรงเรียนเฉลมิพระเกียรต ิ5 ภูมิภาค 
ต.ค. 62 150,000.00 - - - 150,000.00 ครูณคพศ 

4.2 ค่ายสภานักเรยีนเครือข่าย ก.ค. 62 26,880.00 - - - 26,880.00 ครูณคพศ 
4.3 วันแห่งเกียรติยศ 

(เข็มสภา 300 ช้ิน/40) 
พ.ค. 62 12,000.00 - - - 12,000.00 ครูณคพศ 



 

ตาราง  3.3  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริหารบุคคล (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

4.4 อบรมผู้น าสภานักเรียน มี.ค. 63 - 14,500.00 - - 14,500.00 ครูณคพศ 
4.5 เลือกตั้งประธานสภานักเรยีน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ก.พ. 63 9,500.00 - - - 9,500.00 ครูณคพศ 

4.6 สายลมห่มหนาว ก.พ. 63 - 25,000.00 - - 25,000.00 ครูณคพศ 
4.7 กิจกรรมปีใหม่นักเรยีน ม.ค. 63 - 14,945.00 - - 14,945.00 ครูณคพศ 

รวม 171,500.00 81,325.00 - - 252,825.00  
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

5.1 ประกวดแกนน าเอกลักษณไ์ทย ก.ค.-ส.ค. 62 - 3,600.00 - - 3,600.00 ครูศิริพร 
5.2 บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรต ิ ต.ค. 62 40,000.00 - - - 40,000.00 ครูบรมพงศ ์
5.3 ประกวดคณุธรรมพื้นฐาน ตลอดปีการศึกษา - 3,600.00 - - 3,600.00 ครูอุษา 
5.4 ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ตลอดปีการศึกษา 10,000.00 - - - 10,000.00 ครูบรมพงศ ์
5.5 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตลอดปีการศึกษา 20,000.00 - - - 20,000.00 ครูสรรเสรญิ 

รวม ๗๐,๐๐๐.00 7,200.00 - - 77,200.00  
6 รักษาความปลอดภัยและวินยัจราจร ตลอดปีการศึกษา 45,000.00 - - - 45,000.00 ครูศรีนวล 

7 
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิและเอดส ์

ตลอดปีการศึกษา 45,000.00 - - - 45,000.00 ครูวิรัช 

8 สายสมัพันธ์ฉันท์น้องพี่น้ าเงินเหลอืง ตลอดปีการศึกษา - - - - - ครูรจเรข 
รวมท้ังหมด 1,200,00.00 505,750.00 2,156,000.00 - 3,861,750.00  

 
 
 
 



 

ตาราง  3.4 การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

บริหารทั่วไป 
1 พัฒนาคุณภาพระบบงาน

ส านักงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดปีการศึกษา 90,000.00 - - - 90,000.00 

 
ครูสรุีย์มาศ 

2 ส่งเสริมบ ารุงรักษายานพาหนะ ตลอดปีการศึกษา 230,000.00 - - - 230,000.00 ครูปัญญา 
3 ส่งเสริมคณุภาพงานอนามัย

โรงเรียน 
ตลอดปีการศึกษา 40,000.00 - - - 40,000.00 ครูอลสิลา 

4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนชุมชน 

ตลอดปีการศึกษา 70,000.00 - - - 70,000.00 ครูพีรวิชญ ์

5 ส่งเสริมอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

ตลอดปีการศึกษา 400,000.00 - - - 400,000.00 ครูสมพร 

6 ส่งเสริมงานโสตทัศนศึกษา ตลอดปีการศึกษา 650,000.00 - - - 650,000.00 ครูชาญวิทย ์
7 พัฒนาคุณภาพอาหารส่งเสรมิ

อาหารปลอดภัย 
ตลอดปีการศึกษา - - - 180,000.00 180,000.00 ครูธนวรรณ ์

8 ส่งเสริมงานเสียงตามสาย ตลอดปีการศึกษา 5,000.00 - - - 5,000.00.00 ครูวิภา 
9 ส่งเสริมงานอาหารกลางวัน ตลอดปีการศึกษา - - 1,632,000.00 - 1,632,000.00 ครูสมบูรณ ์

10 ส่งเสริมงานปฏิคม ตลอดปีการศึกษา - - - 35,000.00 35,000.00 ครูสุวิมล 
๑๑ โรงเรียนปลอดขยะ ตลอดปีการศึกษา 5,000.00 - - - 5,000.00 ครูศรีนวล 
๑๒ พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหาร

ทั่วไป 
ตลอดปีการศึกษา 25,000.00 - - 3,800.00 28,800.00 ครูอดิศร 

1๓ ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ ์ ตลอดปีการศึกษา 70,000.00 - 200,000.00 - 270,000.00 ครูวิภา 
รวม 1,000,000.00 - 1,832,000.00 218,800.00 3,113,800.00 - 

 



 

ตาราง  3.5  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

บริหารวิชาการ 
1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสู่

มาตรฐานสากล(ส านักงาน) 
ตลอดปีการศึกษา 100,000.00 - - - 100,000.00 ครูกิตตินภา 

2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากล(พัฒนาห้องเฉลิม
พระเกียรติ) 

ตลอดปีการศึกษา 20,000.00 - - - 20,000.00 ครูณฏัฐ์วัฒน์ 

3 พัฒนาหลักสตูรและการสอน ตลอดปีการศึกษา 10,000.00 - - - 10,000.00 ครูณฏัฐ์วัฒน์ 
4 พัฒนาและจัดการแหล่งเรียนรู ้ ตลอดปีการศึกษา 15,000.00 - - - 15,000.00 ครูศิริพร 
5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดปีการศึกษา 771,530.00 - - - 771,530.00 ครูสุทธิน ี
6 ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตลอดปีการศึกษา 5,000.00 - - - 5,000.00 ครูพีรวิช 

7 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และ ผล O-net 

ตลอดปีการศึกษา 50,000.00 90,000.00 - - 140,000.00 ครูนภสัวรรณ 

8 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากล(ห้องเกียรตยิศ) 

ตลอดปีการศึกษา 100,000.00 - - - 100,000.00 ครูมณีกาญจน ์

9 ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ
(open house,นิทรรศการ) 

ม.ค. 63 - 20,000.00 - - 20,000.00 ครูมณีกาญจน ์

10 ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ
(การแข่งขันศิลปหัตถกรรม) 

ตลอดปีการศึกษา 30,000.00 100,750.00 - - 130,750.00 ครูมณีกาญจน ์

11 เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปีการศึกษา 60,000.00 - - - 60,000.00 ว่าท่ีร้อยตรี
หญิงบุญญาพร 

 



 

ตาราง  3.6  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

บริหารวิชาการ 
12 พัฒนาคุณภาพโรงเรยีน

มาตรฐานสากล 
ตลอดปีการศึกษา 30,000.00 - - - 30,000.00 ครูฉลอง 

13 ส่งเสริมและพัฒนางานทะเบียน ตลอดปีการศึกษา 220,000.00 - - - 220,000.00 ครูปรเมษฐ 
14 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 20,000.00 - - - 20,000.00 ครูอ าพร 

๑๕ จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ า  
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

ม.ค. 63 40,000.00 - - - 40,000.00 ครูอ าพร 

๑๖ งานส่งเสรมิงานวิจัย ตลอดปีการศึกษา 10,000.00 - - - 10,000.00 ครูกนกวล ี
๑๗ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและห้องเรียน 

ICT 
ตลอดปีการศึกษา 100,000.00 - - - 100,000.00 ครูฉลอง 

๑๘ พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ(ประชุม
คร ู5 ภูมิภาค) 

ตลอดปีการศึกษา 220,000.00 - - - 220,000.00 ครูมณีกาญจน ์

๑๙ ส่งเสริมการนเิทศการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 3,800.00 - - - 3,800.00 ครูกนกพร 

๒๐ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 20,000.00 - - 30,000.00 
 

50,000.00 นภัสวรรณ 

21 ครอบครัวพอเพียง ตลอดปีการศึกษา - - - 4,000.00 
 

4,000.00 วิชาการ 

๒2 พัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ตลอดปีการศึกษา 1,775,330.00 210,750.00 - 130,000.0
0 

2,166,080 ครูกิตตินภา 

รวม 3,650,660.00 421,500.00 - 164,000.00 4,186,160.00  



 

ตาราง  3.7  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

1.  ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูม่าตรฐานสากล 
1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 26 มิ.ย. 62 5,000.00 - - - 5,000.00 ครูรจเรข 
1.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 26 ก.ค. 62 5,000.00 - - - 5,000.00 ครูทิพวรรณ 
1.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านออก

เขียนได ้
พ.ค.-ก.ค 62 7,000.00 - - - 7,000.00 ครูนุชจร ี

1.๔ กิจกรรมคา่ยวิชาการรักการอ่าน  ธ.ค. 62 20,000.00 - - - 20,000.00 ครูณคพศ 
1.๕ กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ  ม.ค. 63 3,000.00 - - - 3,000.00 ครูจิตธิดา 
1.๖ กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 15,000.00 - - - 15,000.00 ครูชุลีกร 
1.๗ ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพทาง

วิชาภาษาไทย 
ตลอดปีการศึกษา - 10,000.00 - - 10,000.00 ครูชุลีกร 

2. พัฒนาสภาพห้องเรยีนและห้อง
ส านักงานกลุ่มสาระภาษาไทย 

ตลอดปีการศึกษา 15,000.00 
 

- - - 15,000.00 
 

ครูกฤษฎา 
 

รวม 70,000.00 10,000.00 - - 80,000.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  3.8  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

1 ส่งเสริมอัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร ์ ตลอดปีการศึกษา 35,000.00 - - - 35,000.00 ครูวารณุ ี
2 ส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์
ตลอดปีการศึกษา 27,000.00 - - - 27,000.00 

ครูรุ้งกานต ์
3 ค่ายคณติศาสตร ์ ตลอดปีการศึกษา 10,000.00 20,000.00 -  30,000.00 ครูณัฐกานต ์
4 เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิศาสตร์ 
ตลอดปีการศึกษา 20,000.00 20,000.00 - - 40,000.00 

ครูวราวัฒน ์
5 จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการ

เรียนรู้(ปรับปรุงส านักงาน) 
ตลอดปีการศึกษา 10,000.00 - - - 10,000.00 

ครูรุ้งกานต ์
รวม 102,000.00 40,000.00 - - 142,000.00  

 

 
ตาราง  3.9  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

1 อัจฉรยิภาพดา้นวิทยาศาสตร ์ ตลอดปีการศึกษา 100,000.00 - - - 100,000.00 ครูสนธยา 
2 ส่งเสริมคณุภาพการเรยีนการสอน

วิทยาศาสตร ์ ตลอดปีการศึกษา 
70,000.00 50,000.00 - - 120,000.00 

ครูสนธยา 
3 

ค่ายนวมินท์รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ  ตลอดปีการศึกษา 
- 100,000.00 - - 100,000.00 ครูกลุ่มสาระ

วิทย์ 
รวม 170,000.00 150,000.00 - - 320,000.00  

 
 



 

ตาราง  3.10  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

1 ส่งเสริมคณุภาพการเรยีนการสอน
สังคมฯ 

ตลอดปีการศึกษา 34,768.00 - - - 34,768.00 ครูกลุ่มสาระฯ 

2 ส่งเสริมคณุภาพส านักงานฯ ตลอดปีการศึกษา 34,282.00 - - - 34,282.00 ครูกลุ่มสาระฯ 
3 ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ตลอดปีการศึกษา 10,950.00 - - - 10,950.00 ครูกลุ่มสาระฯ 

รวม 80,000.00 - - - 80,000.00  
 

ตาราง 3.11  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

1 เทิดพระเกยีรตฯิ"ตามรอยพ่อ...ก่อ
งานศิลป"์ ประจ าป2ี561 

ตลอดปีการศึกษา 10,000.00 - - - 10,000.00 ครูพราหมพันธ์ 

2 ส่งเสริมคณุภาพการจัดการเรยีนรูฯ้
ทัศนศิลป ์

ตลอดปีการศึกษา 60,000.00 5,000.00 - - 65,000.00 ครูณพลพงศ์ 
ครูอิสระ 

3 ส่งเสริมคณุภาพการจัดการเรยีนรูฯ้
ดนตรไีทย 

ตลอดปีการศึกษา 50,000.00 - - - 50,000.00 ครูกิตติศักดิ ์

4 ส่งเสริมคณุภาพการจัดการเรยีนรูฯ้
ดนตรสีากล 

ตลอดปีการศึกษา 90,000.00 - - - 90,000.00 ครูสถาพร 

5 ส่งเสริมคณุภาพการจัดการเรยีนรูฯ้
ดนตรีคอมโบ ้

ตลอดปีการศึกษา 50,000.00 - - - 50,000.00 ครูศุภชัย 

6 ส่งเสริมคณุภาพการจัดการเรยีนรูฯ้
นาฏศิลป ์

ตลอดปีการศึกษา 80,000.00 - - - 80,000.00 ครูอรนุช 

 



 

ตาราง 3.12  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

7 กิจกรรมเข้าค่ายและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาบุคลากรและผู้เรยีนศิลปะ 

ตลอดปีการศึกษา 10,000.00 50,000.00 - - 60,000.00 ครูอรนุช 

๘ ปรับปรุงส านักงาน ตลอดปีการศึกษา 80,000.00 - - - 80,000.00 ครูอิสระ 
รวม 430,000.00 55,000.00 - - 485,000.00  

 
ตาราง 3.13  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

1 ส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์แก่
ผู้เรยีน (กีฬาสี) 

ตลอดปีการศึกษา 10,000.00 40,000.00 - - 50,000.00 ครูสมบูรณ ์

2 ยกระดับความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
วิชาชีพและกีฬา 

ตลอดปีการศึกษา 10,000.00 - - - 10,000.00 ครูเจริญด ี

3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 

ตลอดปีการศึกษา 15,000.00 - - - 15,000.00 ครูเจริญด ี

4 ส่งเสริมอัจฉรยิภาพด้านกีฬา
วอลเลย์บอลนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 450,000.00 - - - 450,000.00 ครูสรรเพชร 

5 ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพ 8-11 ตุลาคม 15,000.00 - - - 15,000.00 ครูนพดล 
6 ส่งเสริมคณุภาพการเรยีนการสอน ตลอดปีการศึกษา 22,570.00 - - - 22,570.00 ครูเจริญด ี

รวม 522,570.00 40,000.00 - - 562,570.00  
 
 



 

ตาราง 3.14  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

คอมพิวเตอร์ 
1 กิจกรรมการเช่าและปรับปรุง

เครื่องคอมพิวเตอร ์
ตลอดปีการศึกษา - - 907,200.00 - 907,200.00 ครูชัยมงคล 

 
๒ กิจกรรมการเช่าและปรับปรุง

สัญญาณ(12เดือน) 
ตลอดปีการศึกษา - - 718,000.00 - 718,000.00 ครูชัยมงคล 

 
๓ กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ICT ตลอดปีการศึกษา - - 245,237.00 - 245,237.00 ครูชัยมงคล 
๔ พัฒนาการเรียนการสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
ตลอดปีการศึกษา - - 129,563.00 - 129,563.00 ครูชัยมงคล 

 
รวม   2,000,000.00  2,000,000.00  

เกษตรกรรม 
1 พัฒนาภูมิทัศน์อาคารเกษตร ตลอดปีการศึกษา 20,000.00 - - - 20,000.00 ครูสุทธิน ี
2 พัฒนาคุณภาพวิชาการด้านเกษตร ตลอดปีการศึกษา 60,000.00 - - - 60,000.00 ครูสุทธิน ี
3 อัจฉริยภาพดา้นการเกษตร ตลอดปีการศึกษา 30,000.00 - - - 30,000.00 ครูสุทธิน ี

รวม 110,000.00 - - -   110,000.00  
คหกรรม 

1 ยกระดับความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

ตลอดปีการศึกษา 40,000.00 10,000.00 - - 50,000.00 ครูสุวิมล 

2 พัฒนาอาคารสาถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมฯ 

ตลอดปีการศึกษา 65,000.00 - - - 65,000.00 ครูสุวิมล 

3 พัฒนาทักษะฯการเรียนการสอน 
คหกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 40,000.00 - - - 40,000.00 ครูสุวิมล 

รวม 145,000.00 10,000.00 - - 155,000.00  



 

ตาราง 3.15  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

อุตสาหกรรม 
1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน

หุ่นยนต ์
ตลอดปีการศึกษา 80,000.00 - - - 80,000.00 ครูอดิศร 

2 ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะงาน
ช่างอุตสาหกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 53,000.00 - - - 53,000.00 ครูอดิศร 

3 สนับสนุนแข่งทักษะงานช่างอุตสา
กรรม 

ตลอดปีการศึกษา 15,000.00 - - - 15,000.00 ครูอดิศร 

4 ส่งเสริมส านักงานกลุ่มวิชา
อุตสาหกรรมห้องเรียนICT 

ตลอดปีการศึกษา 42,100.00 - - - 42,100.00 ครูอดิศร 

รวม 190,100.00 - - - 190,100.00  
 

ตาราง 3.16 การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานภาษาต่างประเทศ 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ภาษาอังกฤษ-จีน 

ตลอดปีการศึกษา 10,950.00 - - - 10,950.00 ครูนภสวรรณ 

2 ส่งเสริมคณุภาพการเรยีนการสอน 
ภาษาอังกฤษ-จีน 

ตลอดปีการศึกษา 99,050.00 - - - 99,050.00 ครูนภสวรรณ 

3 ส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ-จีน 

ตลอดปีการศึกษา - - 1,314,500.00 - 1,314,500.00 ครูนภสวรรณ 

รวม 110,000.00 - 1,314,500.00 - 1,424,500.00  
 



 

ตาราง 3.17  การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม ระดม อื่นๆ รวม 

1 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการ
สอน (แนะแนว) 

ตลอดปีการศึกษา ๙0,000.00 - - - ๙0,000.00 ครูชาญวิทย ์
 

2 พัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ตลอดปีการศึกษา 7,000.00 - - - 7,000.00 ครูวรรณทนาภรณ ์
๓ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ตลอดปีการศึกษา 14,000.00 - - - - ครูสัมฤทธ์ิ 
4 กิจกรรมลูกเสือ  ตลอดปีการศึกษา 35,000.00 277,000.00 - - 312,000.00 ครูกฤษฎา 
5 กิจกรรมทัศนศึกษา  ม.ค.2561 - 

799,550.00 
- -   

799,550.00 
ครูวรรณทนาภรณ ์

6 ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 70,000.00 - - - 70,000.00 ครูพรรณภา 
รวม 216,000.00 1,076,550.00 - - 1,292,550.00  

 



ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของโครงการ และการใช้งบประมาณ 

     
   ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางโรงเรียนโดยกลุ่มบริหาร                
กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมการจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐบาล กระทรวงส านักงานเขตพ้ืนที ่ตลอดจนโนบายของโรงเรียนดังนี้ 
    การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพจ าแนกตาม  กลยุทธ์ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้  
4 กลยุทธ์  จ านวน  10  โครงการ   ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของลูกนวมินท์ 

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 

 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 9.  โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
 10.  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 
   



 

       

 

32 

 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

----------------------------------------------------- 
โครงการ   โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
 มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 4  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 กลยุทธ์ข้อที่ 1  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของนวมินท์ 
 

สอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
 ข้อ 1  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
 ข้อ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 

เป้าประสงค์ 
 ข้อ 1  ผู้เรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ข้อ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาคเป็นกลุม่โรงเรียนทีก่ระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามภูมิภาคต่าง  ๆ5 ภูมิภาค 5 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพหานคร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศอิสาน จังหวัด
มุกดาหาร   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  จังหวัดนครสวรรค์  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา  5 รอบ  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขึ้นเพ่ือให้ลูกนวมินท์ได้ตระหนักและมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค์  
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีและเทิดทูนเคารพพระมหากษัตริย์  
 2.  ผู้เรียนและบุคลากรมีความภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทรา- 
ชูทิศ  
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ผู้เรียน 2,354 คน  
 

 เชิงคุณภาพ ผู้เรียนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ผู้เรียนมีความภูมิใจในการเป็น
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  นักเรียน ครูและบุคลากรการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  

     ระดับความส าเร็จ   ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
 
4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหาร/ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เศรษฐกิจพอเพียง 60,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง
บุญญาพร 

รองฯจินตนา 
2 จิตอาสาสร้างฝาย

ชะลอน้ า เขื่อนภูมิพล 
40,000 ธ.ค. 2562 วิชาการ ครอู าพร 

รองฯจินตนา 
3 เทิดพระเกียรติฯ"ตาม

รอยพ่อ...ก่องานศิลป์"  
10,000 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
วิชาการ 

กลุ่มสาระศิลปะ 
ครูพราหมพันธ์ 
รองฯจินตนา 

4 ประชุมสัมมนาผู้น า
นักเรียน (5 ภูมิภาค) 

150,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารงานบุคคล ครูณคพศ 
รองฯพรประภา 

5 ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและ 
กิจกรรมวันส าคัญที่
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 
และ ศาสนา 

70,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารทั่วไป ครูพีระวิชย์ 
ครอูดิศร 

6 งานประสานกลุ่ม ร.ร.
เฉลิมพระเกียรติฯ 

5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหาร
งบประมาณ 

ครอูาทีวร 
รองฯวนิดา 
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5. งบประมาณ  335,000.00  บาท 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

9. การประเมินผล 
เครื่องมือ แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้เรียน/ครู/ผู้ปกครอง 
 
 

  



 

       

 

๓๕ 

 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

----------------------------------------------------- 
โครงการ  โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ  ทุกกลุ่มบริหาร  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
 มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 กลยุทธ์ข้อที่ 2  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 

สอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ข้อ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 เป้าประสงค์ 
          ข้อ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามอุดมการณ์ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือต้อง
พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมให้ผู้เป็นมีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถ
อยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จึงจัดโครงการโครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยน าหลักค าสอนของทุกศาสนาและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้หลากหลายอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
2.3 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
 
 



 

       

 

๓๖ 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ผู้เรียน 2,354 คน  
 

 เชิงคุณภาพ  
  ผู้เรียนประพฤติตนตามกฎและระเบียบของโรงเรียนและสังคม  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทย  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรในระดับดีและดีเยี่ยม   
  

     ระดับความส าเร็จ   ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
 

4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหารกลุ่มงาน

กลุ่มสาระ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมวันไหว้ครู 26,500 
 

มิ.ย.2562 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครชูาลิสา 
รองฯพรประภา 

2 กิจกรรมธนาคาร 
ความดี 

2,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครศูาสตรา        
รองฯพรประภา 

3 อบรมส่งเสริมระเบียบ
วินัย 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครศูาสตรา        
รองฯพรประภา 

4 ส่งเสริมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

80,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครฉูลอง        
รองฯพรประภา 

5 กิจกรรมมารยาทงาม 
สืบสาน วัฒนธรรมไทย 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิง
บุญญาพร 

 รองฯพรประภา 
6 กิจกรรมอ าลาสถาบัน 19,075 มี.ค.2563 กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
ครณูคพศ     

รองฯพรประภา 
7 กิจกรรมปีใหม่นักเรียน 150,000 

 
ม.ค.2563 กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
ครณูคพศ     

รองฯพรประภา 
8 กิจกรรมสายลมห่ม

หนาว 
25,000 

 
ก.พ.2563 กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
ครณูคพศ     

รองฯพรประภา 
9 กิจกรรมเลือกตั้ง

คณะกรรมการนักเรียน 
25,000 

 
ก.พ.2563 กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
ครณูคพศ     

รองฯพรประภา 
10 อบรมผู้น าสภานักเรียน 14,500 

 
ก.พ.2563 กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
ครณูคพศ     

รองฯพรประภา 
11 กิจกรรมประกวด 

แกนน าเอกลักษณ์ไทย 
3,600 

 
ส.ค.2562 กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
ครศูิริพร     

รองฯพรประภา 
 



 

       

 

๓๗ 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหารกลุ่มงาน

กลุ่มสาระ 
ผู้รับผิดชอบ 

12 บรรพชาสามเณรเฉลิม
พระเกียรติ 

40,000 
 

ต.ค.2562 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครบูรมพงศ ์   
รองฯพรประภา 

13 ประกวดคุณธรรม
พ้ืนฐาน 

3,600 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครอุูษา    
รองฯพรประภา 

14 กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

40,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครบูรมพงศ ์   
รองฯพรประภา 

15 โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

20,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครสูรรเสริญ    
รองฯพรประภา 

16 ส่งเสริมคุณภาพ
ธนาคารโรงเรียนฯ 

7,500 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

ครจูรินทร์    
รองฯวนิดา 

17 ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ (STAR STEM) 

5,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

ครพีูรวิช    
รองฯจินตนา 

18 ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

10,950 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระ 
สังคมศึกษาฯ 

ครกูนก    
รองฯจินตนา 

19 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

แนะแนว 
 

ครูชาญวิทย์    
รองฯจินตนา 

 

5. งบประมาณ  517,725.00  บาท 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม / กลุ่มสาระการเรียนรู้  
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้เรียน/ครู/ผู้ปกครอง  



 

       

 

๓๘ 

 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

----------------------------------------------------- 
โครงการ                         โครงการพัฒนาความเข็มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 

มาตรฐานที่ 1   ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 

สอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
           ข้อ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ 
           ข้อ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นพลโลกที่ดี 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกๆด้าน ท าให้พฤติกรรม ความคิด 
และทัศนคติของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งขาดการดูแลและเอ้ืออาทร
จากครอบครัวและสังคมรอบข้าง จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหากับตนเองและสังคม โรงเรียนนวมินทรา        
ชูทิศ มัชฌิม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดท าโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารปรับตัวเพ่ืออยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม 

 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ผู้เรียน 2,354 คน  
 เชิงคุณภาพ  
      ผู้เรียนที่ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน สังคมและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 ระดับความส าเร็จ   ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 



 

       

 

๓๙ 

 

4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหารกลุ่มงาน

กลุ่มสาระ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมสู่ร่มเกล้า 
นวมินท์ ม.1, ม.4 

98,150 พ.ค.62 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครวูราวัฒน์ 
รองพรประภา 

2 ศึกษาดูงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2,000 พ.ค.62 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครฉูลอง        
รองพรประภา 

3 พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

46,400 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครฉูลอง 
รองพรประภา 

4 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

60,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครฉูลอง        
รองพรประภา 

5 จัดท าบัตรนักเรียนและ
คู่มือนักเรียน 

156,000 พ.ค.62 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครฉูลอง        
รองพรประภา 

6 ค่ายสภานักเรียน
เครือข่าย 

26,880 พ.ค.62 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครณูคพศ 
รองพรประภา 

7 วันแห่งเกียรติยศ 12,000 พ.ค.62 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครณูคพศ 
รองพรประภา 

8 กิจกรรมการคัดกรอง
นักเรียนยากจน 

3,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

ครชูาญวิทย์ 
รองจินตนา 

9 กิจกรรมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษา (YC) 

- ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

แนะแนว 
รองจินตนา 

10 กิจกรรมกองทุนกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) 

- ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

ครอิูนทิตา 
รองจินตนา 

11 กิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษา 

2,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

แนะแนว 
รองจินตนา 

 
 

5. งบประมาณ  406,430.00  บาท 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม / กลุ่มสาระการเรียนรู้  
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้เรียน/ครู/ผู้ปกครอง 



 

       

 

๔๐ 

 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

----------------------------------------------------- 
โครงการ       โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
 

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 

สอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ข้อ 2  ให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นพลโลกที่ดี 

 

เป้าประสงค์ 
 

 ข้อ 3  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นพื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความเป็น
ประชาธิปไตยและใช้เทคโนโลยีเป็น 
 ข้อ 4  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ 
 ข้อ 5  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการจัดการระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  เห็นความส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญซึ่งเปน็การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงมีทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง โรงเรียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละด้านได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกก
รมการแข่งขันด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก เป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 



 

       

 

๔๑ 

2. วัตถุประสงค์  
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพภายในโรงเรียนและ 

หน่วยงานภายนอก  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสารถได้แสดงออกทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 

 
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ผู้เรียน 2,345 คน  
 เชิงคุณภาพ  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ระดับความส าเร็จ   ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
 

4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหารกลุ่มงาน

กลุ่มสาระ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ  
ผล O-net 

140,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ ครนูภัสวรรณ 
รองจินตนา 

2 ยกระดับความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ(open 
house,นิทรรศการ) 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ ครมูณีกาญจน์ 
รองจินตนา 

3 กิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม) 

130,750 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

ครูมณีกาญจน์ 
รองจินตนา 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสู่มาตรฐานสากล 

 
65,000 

ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

ครชูุลีกร 
รองจินตนา 

5 ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ 

35,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

ครูวารุณ ี
รองจินตนา 

6 ค่ายคณิตศาสตร์ 
 

30,000 ส.ค. 62 วิชาการ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

ครณูัฐกานต์ 
รองจินตนา 

7 ส่งเสริมการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

27,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

ครรูุ้งกานต์ 
รองจินตนา 

8 เตรียมความพร้อมเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตฯ 

40,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

ครวูราวัฒน์ 
รองจินตนา 

9 ส่งเสริมคุณภาพการ
เรียนการสอนวิทย์ฯ 

120,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
กลุ่มสาระวิทย์ฯ 

ครูสนธยา 
รองจินตนา 



 

       

 

๔๒ 

 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหารกลุ่มงาน

กลุ่มสาระ 
ผู้รับผิดชอบ 

10 อัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 

100,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
กลุ่มสาระวิทย์ฯ 

ครูสนธยา 
รองจินตนา 

11 ค่ายนวมินท์รักษ์
สิ่งแวดล้อมฯ 

100,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
กลุ่มสาระวิทย์ฯ 

ครูสนธยา 
รองจินตนา 

12 ยกระดับความเปน็เลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพคหกรรม 

50,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
กลุ่มสาระการงานฯ 

ครูสุวิมล 
รองจินตนา 

13 อัจฉริยภาพด้าน
การเกษตร 

30,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
กลุ่มสาระการงานฯ 

ครูเกษตร 
รองจินตนา 

14 พัฒนาการเรียนการ
สอนเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

 
1,754,763 

ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
กลุ่มสาระการงานฯ 

ครคูอมฯ 
รองจินตนา 

15 ส่งเสริมคุณภาพการ
เรียนการสอนสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 
22,570 

ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
กลุ่มสาระสุขศึกษา 

ครูเจริญดี 
รองจินตนา 

16 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ-จีน 

10,950 
ตลอดปี

การศึกษา 
วิชาการ 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษา 

ครูสรรเพชร 
รองจินตนา 

17 ส่งเสริมคุณภาพการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ-จีน 

40,000 
ตลอดปี

การศึกษา 
วิชาการ 

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

ครูนภสวรรณ 
รองจินตนา 

18 ส่งเสริมศักยภาพด้าน
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ-จีน 

1,314,500 
ตลอดปี

การศึกษา 
วิชาการ 
ศิลปะ 

ครูอรนุช 
รองจินตนา 

 

5. งบประมาณ  4,030,533.00  บาท 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้เรียน/ครู/ผู้ปกครอง 



 

       

 

๔๓ 

 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

----------------------------------------------------- 
โครงการ  โครงการพัฒนาทักษะความจ าเป็นในการศึกษาต่อและการด ารงชีวิต
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   ทุกกลุ่มบริหาร  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 

 

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

 กลยุทธ์ที่  2   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 

สอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 

 พันธกิจ 
 ข้อ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 ข้อ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

          เป้าประสงค์ 
   ข้อ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
มีศักยภาพเป็นพลโลก 
          ข้อ 3  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นพื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากการขับเคลื่อนนโยบายของส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กล่าวถึงแนวทาง

ให้หน่วยงาน และสถานศึกษามุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ เพิ่มข้ึน เพ่ือ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รักการท างาน สามารถปรับตัวและท างานเป็นทีม เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ และภูมิใจในผลงานของตนเอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม      
มุ่งให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดท า
โครงการพัฒนาทักษะความจ าเป็นในการศึกษาต่อและการด ารงชีวิต 
 



 

       

 

๔๔ 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ  

การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด 
2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 3.  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีจิตสาธารณะ 
 4.  เพ่ือให้นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต ในระดับดี 

 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ผู้เรียน 2,370 คน  
 

   เชิงคุณภาพ   ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้า การท างานร่วมกัน รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อ 
                       อาชีพสุจริต 
 ระดับความส าเร็จ   ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหารกลุ่ม
งานกลุ่มสาระ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมคุณภาพงาน
อนามัยโรงเรียน 

40,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารทั่วไป ครูเจริญดี 
ครูอดิศร 

2 พัฒนาคุณภาพอาหาร
ส่งเสริมอาหาร
ปลอดภัย 

180,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารทั่วไป ครูธนวรรณ 
ครูอดิศร 

3 ส่งเสริมงานอาหาร
กลางวัน 

1,660,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารทั่วไป ครูสมบูรณ์ 
ครูอดิศร 

4 โรงเรียนปลอดขยะ 5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารทั่วไป ครศูรีนวล 
 ครูอดิศร 

5 รักษาความปลอดภัย
และวินัยจราจร 

45,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครศูรีนวล 
 รองพรประภา 

6 ส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดและเอดส์ 

45,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครวูิรัช 
 รองพรประภา 

7 พัฒนาทักษะฯการ
เรียนการสอน 
คหกรรม 
 

40,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
คหกรรม 

ครสูุวิมล 
รองจินตนา 



 

       

 

๔๕ 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหารกลุ่ม
งานกลุ่มสาระ 

ผู้รับผิดชอบ 

8 พัฒนาคุณภาพ
วิชาการด้านเกษตร 

392,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
เกษตร 

ครสูุทธินี 
 รองจินตนา 

9 ส่งเสริมการเรียนรู้
และทักษะงานช่าง
อุตสาหกรรม 

15,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
อุตสาหกรรม 

ครอูดิศร 
 รองจินตนา 

10 กิจกรรมสนับสนุน
แข่งทักษะงานช่าง 
อุตสาหกรรม 

53,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
อุตสาหกรรม 

ครอูดิศร 
 รองจินตนา 

11 กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

13,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
อุตสาหกรรม 

ครนูิตยา 
 รองจินตนา 

12 กิจกรรมรู้ตน รู้งาน 
สานฝันสู่อาชีพ 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
อุตสาหกรรม 

ครนูิตยา 
 รองจินตนา 

13 กิจกรรมบริการแนะ
แนว 5 บริการ 

5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
อุตสาหกรรม 

ครชูาญวิทย์ 
 รองจินตนา 

14 กิจกรรมตลาดนัด
อาชีพ 

6,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
อุตสาหกรรม 

ครแูนะแนว 
 รองจินตนา 

15 กิจกรรมชุมนุม/
สาธารณประโยชน์ 

7,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
อุตสาหกรรม 

ครแูนะแนว 
 รองจินตนา 

16 กิจกรรมลูกเสือ 312,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
คหกรรม 

ครูวรรณทนาพร 
รองจินตนา 

17 กิจกรรมนักศึกษา 
วิชาทหาร 

15,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
เกษตร 

ครสูัมฤทธิ์ 
 รองจินตนา 

18 กิจกรรมลูกเสือ 53,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
อุตสาหกรรม 

ครกูฤษฏา 
 รองจินตนา 

19 กิจกรรมทัศนศึกษา 13,000 ม.ค 63 วิชาการ 
อุตสาหกรรม 

ครูวรรณทนาพร 
รองจินตนา 

20 กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้า 
(งานห้องสมุด) 

10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

วิชาการ 
อุตสาหกรรม 

ครพูรรณภา 
 รองจินตนา 

 
 
 
 



 

       

 

๔๖ 

5. งบประมาณ  2,919,000.00 บาท 
6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้เรียน/ครู/ผู้ปกครอง 
 



 

       

 

๔๗ 

 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

----------------------------------------------------- 
โครงการ        โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์แก่ผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
 

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

 กลยุทธ์ที่  2   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 

สอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ข้อ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ 
 ข้อ 3  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นพื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้ผลผลิตที่พึงประสงค์คือผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนควรมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีสุขภาพที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มีนโยบาย
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ด้วยการจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี
 

2. วัตถุประสงค์  
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านกีฬา 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพกายตามเกณฑ์ 

 
 
 
 



 

       

 

๔๘ 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ผู้เรียน 2,370 คน  
 เชิงคุณภาพ  
 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางอารมณ์ ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักการออกก าลังกายและการดูแล
สุขภาพ  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  ป้องกันตัวเองจากภัยต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด โรคภัยไข้เจ็บ    
และอุบัติเหตุ  กลา้แสดงออกด้วยความมั่นใจ และสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬาและ นันทนาการ  
      ระดับความส าเร็จ   ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
 

4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหาร 

กลุ่มงาน กลุ่มสาระ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมคุณภาพกิจกรรม
คณะสี 

๑๘๕,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สาระฯสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

ครูสรรเสรญิ 
รองจินตนา 

2 ส่งเสริมสุนทรียภาพทาง
อารมณ์แก่ผู้เรียน  
(กีฬาสี) 

๕0,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สาระฯสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

ครสูมบูรณ์ 
รองจินตนา 

3 ยกระดับความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา 

๑0,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

ครูเจริญดี 
รองจินตนา 

4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้าน
กีฬาวอลเลย์บอล
นักเรียน 

๔๕0,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สาระฯสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

ครูสรรเพชร 
รองจินตนา 

5 
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพ 

๑๕,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สาระฯสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

ครนูพดล 
รองจินตนา 

6 ส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ฯทัศนศิลป์ 

๙5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สาระฯศิลปะ 

ครูณพลพงศ์ 
รองจินตนา 

7 ส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ฯทัศนศิลป์ 

5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สาระฯศิลปะ 

ครูอิสระ 
รองจินตนา 

๘ ส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ฯดนตรีไทย 

๕0,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สาระฯศิลปะ 

ครูกิตติศักดิ์ 
รองจินตนา 

 
 



 

       

 

๔๙ 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหาร 

กลุ่มงาน กลุ่มสาระ 
ผู้รับผิดชอบ 

๙ ส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ฯดนตรี
สากล 

๘0,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สาระฯศิลปะ 

ครูสถาพร 
รองจินตนา 

๑๐ ส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ฯดนตรี
คอมโบ้ 

๑๐๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สาระฯศิลปะ 

ครูศุภชัย 
รองจินตนา 

๑๑ ส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ฯ
นาฏศิลป์ 

๘๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สาระฯศิลปะ 

ครูอรนุช 
รองจินตนา 

๑๒ กิจกรรมเข้าค่ายและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
บุคลากรและผู้เรียน
ศิลปะ 

๕๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สาระฯศิลปะ 

ครูอรนุช 
รองจินตนา 

 
5. งบประมาณ  1,070,000.00 บาท 

6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้เรียน/ครู/ผู้ปกครอง 

 
 



 

       

 

๕๐ 

 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

----------------------------------------------------- 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่มาตรฐานสากลและกระบวนการจัด 
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
 

มาตรฐานที่ 1   ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

สอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ข้อ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ข้อ 4  ส่งเสริมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 เป้าประสงค์ 
 ข้อ 3  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นพื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ข้อ 4  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้  
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 แนวการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติทางการศึกษาแห่งชาติ 2542 มุ่งเน้นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และพันธกิจของส านักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดท าโครงการพัฒนา
หลักสูตรเข้าสู่มาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 



 

       

 

๕๑ 

2. วัตถุประสงค์  
 

  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  158 คน   
 เชิงคุณภาพ  
 ทุกกลุ่มสาระฯ มีหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางสนองความต้องการของท้องถิ่นและมุ่ง
สู่สากล และครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ระดับความส าเร็จ   รอ้ยละ 100 ของเป้าหมาย 
 

5. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหาร  

กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาหลักสูตรและการ
สอน 

๑0,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

ครูณัฏฐ์วัฒน์ 

2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สู่มาตรฐานสากล
(ส่งเสริมการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

๗๗๑,๕๓0 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

ครูสุทธินี 

3 พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

๓0,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

ครฉูลอง 

4 ส่งเสริมและพัฒนางาน
ทะเบียน 

๒๒๐,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

ครปูรเมษฐ 

5 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และห้องเรียน ICT 

๑๐๐,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

ครฉูลอง 

 

5. งบประมาณ  1,131,530.00 บาท 

6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้เรียน/ครู/ผู้ปกครอง 



 

       

 

๕๒ 

 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

----------------------------------------------------- 
ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา     
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ข้อ 4  ส่งเสริมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ                
          เป้าประสงค์ 
 ข้อ 4  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ 
  

1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาระบุว่า “ครูต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีเจตคติและปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ” ดังนั้นครูจึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพและคุณธรรม
จริยธรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาครู จึงจัดท า
โครงการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองเพ่ือน าพาตนเองมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมครูให้มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง 

 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ครูและบุคลากร 158 คน  
 เชิงคุณภาพ  
 ครูได้รับการส่งเสริมให้มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเอง และมีมาตรฐานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
      ระดับความส าเร็จ   ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 



 

       

 

๕๓ 

4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหาร 

กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
-จ้างลูกจ้างชั่วคราว 

2,๔๕0,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

ครูชุลีกร 
รองฯพรประภา 

2 ส่งเสริมงานวิจัย 1๐,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

ครูกนกวลี 
รองฯจินตนา 

3 พัฒนาครูสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ (ประชุมครู 5 
ภูมิภาค) 

๒๒๐,๐00 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

ครูมณีกาญจน์ 
รองฯจินตนา 

4 ส่งเสริมการนิเทศการ
เรียนการสอนภายใน
โรงเรียน 

๓,๘00 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

ครูกนกพร 
รองฯจินตนา 

 

5. งบประมาณ   ๒,๖๘๓,๘๐๐.00  บาท 

6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้เรียน/ครู/ผู้ปกครอง 



๕๔ 
 

       

 

 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

----------------------------------------------------- 
ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   และภาคี เครือข่ายร่วมพัฒนา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล  

กลุ่มงานนโยบายและแผน   และกลุ่มงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

          กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมภิบาล 
 

สอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ข้อ  5  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์ 
 ข้อ 5  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  
1. หลักการและเหตุผล 
 

 การปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ตามแนวความคิดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่ว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดน่าจะเกิด
จากการตัดสินใจของคณะบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด โรงเรียน           
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม วางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการ
มีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    ร่วมรับผิดชอบผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
จึงจัดโครงการส่งเสริมการบริหาร และการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและภาคีเครือข่าย โดยยึด
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่ ง เป็นการบริหารตามความต้องการและจ า เป็นของสถานศึกษา               
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมตัดสนใจ ร่วมท าและร่วมประเมิน โดย
มุ่งหวังเพ่ือประสิทธิผล และประสิทธิภาพของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา 



๕๕ 
 

       

 

 
 

2. วัตถุประสงค์  
  โรงเรียนมีการบริหาร และจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษา 
 
 

3.  เป้าหมาย 
โรงเรียนมีการบริหาร และการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างมี ประสิทธิภาพและ

สามารถตรวจสอบได้ 
       ระดับความส าเร็จ   ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
 
 

4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหาร 

กลุ่มงาน กลุ่มสาระ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมงานปฏิคม ๗๐,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
ทั่วไป 

ครูสุวิมล 
ครูอดิศร 

2 ส่งเสริมงาน
ประชาสัมพันธ์ 

2๐๕,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
ทั่วไป 

ครูวิภา 
ครูอดิศร 

3 ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง 
ระดับโรงเรียน 

5,000 
พ.ค.-ก.ค.
2561 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

ครูสุเมธ 
รองฯพรประภา 

4 สานสัมพันธ์น้องพ่ีน้ าเงิน
เหลือง 

- ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

ครูรจเรข 
รองฯพรประภา 

5 ส่งเสริมระบบงานพัสดุ
และสินทรัพย์ 

80,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

ครูนิตยา 
รองฯวนิดา 

6 ส่งเสริมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

๑0,000 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

ครูพิมลพรรณ 
รองฯวนิดา 

7 
ส่งเสริมระบบงานสาร
บรรณ 

32,000 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

นส.กัญฐมณี 
รองฯวนิดา 

8 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนแผนพัฒนาคุณภาพ
ปี2563 

๑๑๐,๕๐๐ มี.ค.63 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

ครูวารุณ ี
รองฯวนิดา 

9 
ส่งเสริมงานแผนงานและ
สารสนเทศโรงเรียน 

๖๐,๐๐๐ 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

ครูวารุณ ี
รองฯวนิดา 

 
 
 
 
 



๕๖ 
 

       

 

 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหาร  

กลุ่มงาน กลุ่มสาระ 
ผู้รับผิดชอบ 

12 
ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

๒0,000 
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มบริหาร 

วิชาการ 
ครูอ าพร 

รองฯจินตนา 

13 
พัฒนาการบริหาร
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

2๓,๔๐0,000 พ.ค.63 
กลุ่มบริหาร 

วิชาการ 

ครูมณี
กาญจน์ 

รองฯจินตนา 
 

5. งบประมาณ  ๒๓,๙๙๒,๕๐๐.00  บาท 

6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้เรียน/ครู/ผู้ปกครอง 
 



 

       

 

๕๗ 

 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  

----------------------------------------------------- 
ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมคุณภาพงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศ 
   ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล  

กลุ่มงานนโยบายและแผน   และกลุ่มงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
 

     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    
 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

สอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 พันธกิจ 
          ข้อ  5  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล           

เป้าประสงค์ 
 ข้อ  5  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ด าเนินการจัดการศึกษาที่ตอบสนองนโยบายจัดการศึกษา
ของรัฐที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน โรงเรียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

2. วัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนและ
สภาพทางกายภาพเพียงพอตามความต้องการและความจ าเป็น 

2. ผู้ปกครองและชุมชนมีแหล่งวิทยาการและสถานที่ท่ีให้บริการด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย 
 
 



 

       

 

๕๘ 

3.  เป้าหมาย 
 

โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน ครุภัณฑ์และสาธารณูปโภค รวมถึงสภาพแวดล้อม         
ทางกายภาพ  ยานพาหนะ อยู่ในสภาพดี พร้อมในการใช้งาน 
     ระดับความส าเร็จ   ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
 

4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหาร 

กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาคุณภาพ
ระบบงานส านักงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

๙0,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารทั่วไป ครูสุรีย์มาศ 
ครูอดิศร 

2 ส่งเสริมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ 

๒๓๐,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารทั่วไป ครูสมพร 
ครูอดิศร 

3 ส่งเสริมงานอาคาร
สถานที่และสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

4๐0,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารทั่วไป ครูสมพร 
ครูอดิศร 

4 ส่งเสริมงานโสตทัศน
ศึกษา 

๑๓0,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารทั่วไป ครูชาญวิทย์ 
ครูอดิศร 

5 พัฒนางานเสียงตามสาย ๕,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารทั่วไป ครวูิภา 
ครูอดิศร 

6 ปรับปรุงและพัฒนา
ส านักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

1๐๐,๐00 
พ.ค.-ก.ค.
2561 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

ครูอาทีวร 
รองฯวนิดา 

7 ส่งเสริมการด าเนินงาน
ส านักงานกลุ่มบริหาร
กลุ่มบุคคล 

๑๐0,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารงาน 
บุคคล 

ครูลาภิสรา 
รองฯพรประภา 

8 บริการงาน
สาธารณูปโภค 

๑,๖๐0,๐00 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหาร
งบประมาณ 

ครูอาทีวร 
รองฯวนิดา 

9 พัฒนาและปรับปรุง
ส านักงานงานวิชาการ 

๑๐0,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ ครูกิตตินภา 
รองฯจินตนา 

10 พัฒนาห้องเฉลิมพระ
เกียรติ 
 

๒๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ ครูณัฏฐ์วัฒน์ 
รองฯจินตนา 



 

       

 

๕๙ 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มบริหาร 

กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระ 

ผู้รับผิดชอบ 

11 พัฒนาและจัดการแหล่ง
เรียนรู้ 

15,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ ครูศิริพร 
รองฯจินตนา 

12 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

5๐,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ นภัสวรรณ 
รองฯจินตนา 

13 พัฒนาสภาพห้องเรียน
และห้องส านักงานกลุ่ม
สาระภาษาไทย 

๑๕,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
ภาษาไทย 

ครูกฤษฎา 
รองฯจินตนา 

14 ส่งเสริมคุณภาพ
ส านักงานฯ 

๓๔,๒๘๒ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สังคมศึกษา 

ครูกลุ่มสาระฯ 
สังคมฯ 

รองฯจินตนา 
15 จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ

เอ้ือต่อการเรียนรู้
(ปรับปรุงส านักงาน) 

๑๐,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
คณิตศาสตร์ 

ครูรุ้งกานต์ 
รองฯจินตนา 

16 พัฒนาอาคารสาถานที่
และสิ่งแวดล้อมฯ 

๖๕,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
การงาน  

(คหกรรม) 

ครูสุวิมล 
รองฯจินตนา 

17 พัฒนาภูมิทัศน์อาคาร
เกษตร 

๒0,000 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
การงาน 

(เกษตรกรรม) 

เกษตร 
รองฯจินตนา 

๑๘ กิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียน ICT 

๒๔๕,๒๓๗ 
ตลอดปี

การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
การงาน 

(คอมพิวเตอร์) 

คอมพิวเตอร์ 
รองฯจินตนา 

๑๙ ส่งเสริมส านักงานกลุ่ม
วิชาอุตสาหกรรม
ห้องเรียนICT 

๔๒,๑๐๐ 
ตลอดปี

การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
การงาน 

(อุตสาหกรรม) 

อุตสาหกรรม 
รองฯจินตนา 

๒๐ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 

๑๕,๐๐๐ 
ตลอดปี

การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

ครูเจริญดี 
รองฯจินตนา 

๒๑ ปรับปรุงส านักงาน ๒๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
ศิลปะ 

ครูอิสระ 
รองฯจินตนา 

๒๒ กิจกรรมจัดซื้อ-ซ่อม
บ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑๖,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารวิชาการ 
แนะแนว 

ครูชาญวิทย์ 
รองฯจินตนา 

 



 

       

 

๖๐ 

5. งบประมาณ  ๓,๒๒๒,๖๑๙.00 บาท 

6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 

งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
9. การประเมินผล 

เครื่องมือ แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
วิธีการ  สังเกต/สอบถาม/รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ผู้เรียน/คร/ูผู้ปกครอง 



ส่วนที่ 5 
การก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน (School Accountability) 

 
 การก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน เป็นกระบวนการที่โรงเรียนต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการติดตามและประเมินผล เพ่ือแก้ไขปัญหา พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผล
ที่ดีโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 
1.  การก ากับ (Monitoring) 

1.1 โรงเรียนจัดระบบการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม   
ในเรื่องขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลที่ได้รับ ตามรูปแบบที่โรงเรียนก 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) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์กร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณบุคลากร เพ่ือน า
ข้อมูลมาจัดท าสารสนเทศส าหรับใช้ประกอบในการวางแผนและแก้ไขปัญหาพัฒนาการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม (Self Study Report : SSR) เพ่ือน าไปสู่
การประเมินโดยรวมทั้งระบบของโรงเรียนเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Self 

Assesment Report : SAR) ส าหรับรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 

2.2 การตรวจสอบภายนอก (External Quality Audit) 
     โรงเรียนต้องพร้อมรับการตรวจสอบติดตาม จากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ตสน.) คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ และการ
ตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  

      โรงเรียนด าเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยให้มีการประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 



62 
 

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 าหนดเพ่ือรายงานต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 
4.  รูปแบบการประเมินโครงการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการประเมินตนเองและ                 

การตรวจสอบภายใน  ของแต่ละกิจกรรมโครงการ 

ตัวอย่างแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 
โครงการ.................................................................... ปีการศึกษา 2562 

ปีงบประมาณ  2562 
งานนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 
กลยุทธ์สพม. 42 ข้อที่
............................................................................................................................. ..................... 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่
............................................................................................................................. .................... 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา ด้าน
................................................................ ............................................................... 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.1  .............................................................................................................  
1.2.  ............................................................................................................. 

 2. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  
   1.   ............................................................................... .............................. 
   2. ................................................................................................................ 
  เชิงคุณภาพ 
   1. ...............................................................................................................  
   2. ................................................................................................................ 
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ระดับความส าเร็จ  
   1. ...............................................................................................................  
   2. ................................................................................................................ 
 3. การด าเนินงาน    ด าเนินการเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม 
       ด าเนินการเสร็จสิ้นบางกิจกรรม 
       ไม่ได้ด าเนินการทุกกิจกรรม 
 4. ระยะเวลาด าเนินการ   เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
       ล่าช้ากว่าก าหนด 
5. ผลการด าเนินโครงการ 
 

กิจกรรม 

ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละของ
คะแนน 

ผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ระดับผลการ
ด าเนินงาน
เชิงคุณภาพ 

    
    
    
    
    
    

เฉลี่ยร้อยละ =  
ผลรวมของร้อยละกจิกรรม     
จ านวนกิจกรรมทั้งหมด  

 
6. สรุปการประเมินภาพรวมของโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
     - กิจกรรมร้อยละ..........อยู่ในระดับ................ 
    สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
     - กิจกรรมร้อยละ.......................อยู่ในระดับ...........ขึ้นไปและมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ............. 
ซึ่งอยู่ในระดับ..... 
 
7. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ าแนกดังนี้ 
    เงินอุดหนุน...............................................................บาท 
    เงินเรียนฟรี................................................................บาท 
    เงินอ่ืนๆ....................................................................บาท 
    รวมทั้งสิ้น.................................................................บาท 
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        สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา การแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว และข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................ ............................... 
 
      ลงชื่อ........................................................................ 
      (................................................................................) 
                    หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน 
 
      ลงชื่อ...................................................................... 
      (............................................................................) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่ม...................................  
       
 
      ลงชื่อ................................................................... 
      (........................................................................... .)  
         ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คณะผู้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 

ที่   ๓๘  / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 

2562   
----------------------------------------- 

 ตามท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2561 จึงได้ก าหนดให้มีการวางแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของการจัดการศึกษา
ระดับประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มนโยบายและแผนจึงก าหนด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 โดยก าหนดให้คณะกลุ่มบริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯและหัวหน้างาน จ านวน 48 คน เข้าร่วมประชุมเขียนแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2562  ในวันที ่19  มีนาคม  2562  ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสร้างแนวคิดร่วมกันก าหนด
กรอบโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน ตลอดจน
การจัดบรรยากาศทางด้านการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาและเป็นการกระตุ้นหรือให้
เกิดแรงบันดาลใจต่อครูให้เห็นประโยชน์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
ต่อไป  
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยอาศัยอ านาจ
ตาม       ความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2546      และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1/2546  ลงวันที่ 7 
กรกฎาคม 2546 ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  จัดแผนปฏิบัติการประจ าปี
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1 นายสมเดช  ดีทรัพย์  ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 1.2 นางวนิดา  จันทร์เขียว รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธาน
กรรมการ 
 1.3 นางจินตนา  พรมชัยชนะ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 1.4 น.ส.พรประภา  พัฒนพงษ์   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
     1.5  นายอดิศร  ชนะโลก หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 



     1.6  นายกิจจา  มหาวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ กรรมการ 
 1.7 นางสาวรุ้งกานต์  เอมบัว       หัวหน้างานสารสนเทศ      กรรมการ 
 1.8 นางวารุณี  เกลี้ยงเกิด หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและ
เลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
  ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
 2.1 นางวารุณี  เกลี้ยงเกิด ประธานกรรมการ 
 2.2 นางนลินี  ประทุมานนท์ รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายอดิศร  ชนะโลก กรรมการ 
 2.4  นางอาทีวร  ใจการุณ กรรมการ 
 2.5 นายกิจจา  มหาวิจิตร กรรมการ 
 2.6  นางสาวกนกวลี  มาละอินทร์ กรรมการ 
 2.7 นางสาวรุ้งกานต์  เอมบัว กรรมการและเลขานุการ 
 2.8 นางสาวณัฐกานต์  อารีรัตนเวช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
 1. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงครูผู้เข้าร่วมประชุมเก่ียวกับการจัดท าโครงการ 
 2. ประชุม ปรึกษาและประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 3. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้เป็นที่เรียบร้อย 
 4. ดูแลและจัดเตรียมห้องประชุม สถานที่พัก พาหนะและงบประมาณให้พร้อมเป็นที่เรียบร้อย 
3. ผู้เข้าร่วมประชุม 
  คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมเข้าร่วมโครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  จ านวน 48 คน ดังนี้ 

 
 

ที่  ชื่อ-สกุล ต าแหน่งหน้าที่ 
1 นายสมเดช  ดีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2 นางวนิดา  จันทร์เขียว รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
3 นางจินตนา  พรมชัยชนะ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
4 นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5 นายกิจจา  มหาวิจิตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
6 นางอาทีวร  ใจการุณ หัวหน้าการเงิน 
7 นางนิตยา  กล่อมจิตร หัวหน้างานพัสดุ 
8 นางวารุณี  เกลี้ยงเกิด หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน 
9 นางสาวรุ้งกานต์  เอมบัว หัวหน้างานสารสนเทศ/หัวหน้างานวิจัย 



10 นางสาวณัฐกานต์  อารีรัตนเวช หัวหน้างานข้อมูลนักเรียน(DMC) 
11 นางสาวนลินี  ประทุมานนท์ หัวหน้างานควบคุมภายใน 
12 นางสาวกนกวลี  มาละอินทร์ งานนโยบายและแผน/หัวหน้างานวิจัย 
13 นางมณีกาญจน์  เจิมขุนทด หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
14 นายปรเมษฐ  บาลเพียร หัวหน้างานทะเบียน 
15 นายณัฏฐวัฒน์  อนันตะสุข หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 
16 นางนภัสวรรณ  นุชชม หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
17 นางอ าพร  เขมะปัญญา หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่  ชื่อ-สกุล ต าแหน่งหน้าที่ 

18 นางกนกพร  จีนมหันต์ หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 
19 นายวราวัฒน์  กลั่นหุ่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/หัวหน้าระดับ ม.

4 
20 นายสนธยา  รอดแสวง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
21 นายกนก  บุญญานุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
22 นางอรนุช  ชาติพันจัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/หัวหน้าระดับชั้น ม.3 
23 นางสมบูรณ์  อ่อนชุลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
24 นายชัยมงคล  เทพวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีฯ/หัวหน้ากลุ่มวิชา

คอมพิวเตอร ์
25 นางสาวนภสวรรณ การสมพิศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
26 นางสุทธินี  โอภาษี หัวหน้ากลุ่มวิชาเกษตร 
27 นางสาวพิมพ์นภา  มาลัย หัวหน้ากลุ่มวิชาคหกรรม 
28 นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
29 นายชาญวิทย์  พันธ์ศุภะ หัวหน้างานแนะแนว 
30 นางพรรณภา  อ่อนอุทัย หัวหน้างานห้องสมุด 
31 นายสถาพร  บุญจิตร หัวหน้ากลุ่มวิชาดนตรี/หัวหน้าคณะสี 
32 นายอิสระ  วีระน้อย หัวหน้ากลุ่มวิชาศิลปะ 
33 นางชาลิสา  เอมอ่ิม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล/หัวหน้าส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
34 ว่าท่ี ร.ต.หญิงบญุญาพร น้อยธรรม

ราช 
หัวหน้าระดับชั้น ม.1/หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 

35 นายกฤษฎา  อ่ิมพงษ์ หัวหน้าระดับชั้น ม.2 
36 นายฉลอง  เกษรบัว หัวหน้างานสื่อและนวัตกรรม/หัวหน้าระดับ ม.5 
37 นายณคพศ  ปิยภัทรกุล หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย/หัวหน้าระดับชั้น ม.6 
38 นายบรมพงศ์  สินบุญมา หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
39 นางชุลีกร  พิมลศรี หัวหน้างานบุคลากร/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
40 นายวิรัช  ญาณปัญญา หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 



41 นายอดิศร  ชนะโลก รองผู้อ านวยการรักษาการกลุ่มบริหารทั่วไป 
42 สิบเอกสมพร  เล็กข า หัวหน้างานอาคารเรียนและสถานที่/ยานพาหนะ 
43 นางวิภา  จันทร์แจ่ม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
44 นางสมบูรณ์  อ่อนชุลี หัวหน้างานโครงการอาหารกลางวัน 
45 นายพีรวิชญ์  เสือเผือก หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 
46 นางสาวณัฐนพิน  จันทรวรชาต หวัหน้างานโภชนาการ 
47 นายอภิสิทธิ์  วงศ์สุทธิ์ หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 
48 นางอลิสา  วีระน้อย หัวหน้างานอนามัย 

 
   
 
 
  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้า
งาน     และคณะครูกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 มีหน้าที่ 
 1. กลุ่มบริหารแต่ละกลุ่มจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562   
 2. กลุ่มบริหารแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562   
 3. กลุ่มบริหารแต่ละกลุ่มน าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2562     ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
4. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
 4.1 นางอาทีวร  ใจการุณ ประธานกรรมการ  
 4.2 นางอุ่นเรือน  พรมบาง รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางอรนุช  ชาติพันจัน กรรมการ 
 4.4 นางนิตยา  กล่อมจิตร กรรมการ 
     4.5  นางนันทนิจ  ทองอ่อน กรรมการ 
 4.6  นางสาวปรางฝัน  แสงโพธิ์ กรรมการ 
 4.7  นางสมจิตร  เพ็ญวิจิตร กรรมการ 
 4.8  นางนุชจรี  จันทร์เกิด กรรมการ 
 4.9  นางวรัญญา  เถื่อนช้าง กรรมการ 
 4.10  นางนลินี  ประทุมานนท์     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
 1.  รวบรวมและติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน 
 2.  ด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการให้เป็นที่
เรียบร้อย ทันก าหนดเวลา 



 3.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการให้เป็นที่เรียบร้อย 
5.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
     5.1  นายวราวัฒน์  กลั่นหุ่น     ประธานกรรมการ 
 5.2  นายชาญวิทย์  พันธ์ศุภะ กรรมการ 
 5.3 นางสาวกนกวลี มาละอินทร์ กรรมการ 
 5.4 นางสาวณัฐกานต์  อารีรัตนเวช     กรรมการ 
 5.5  นางสาวอุชุกร  ชัยประภา กรรมการ 
 5.5  นางสาวรุ้งกานต์  เอมบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
 1. เป็นพิธีกรในพิธีเปิดการประชุม 
 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการร่วมประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
 3. บันทึกภาพตลอดการด าเนินการตามโครงการ 
 
 
6. คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย 
 6.1  นางนลินี  ประทุมานนท์ ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวรุ้งกานต์  เอมบัว กรรมการ 
 6.3 นางสาวกนกวลี มาละอินทร์ กรรมการ 
 6.4 นางสาวอุชุกร  ชัยประภา กรรมการ 
 6.5  นางสาวณัฐกานต์  อารีรัตนเวช     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
 1.  บันทึกการประชุมตลอดการด าเนินการตามโครงการ 
 2. รวบรวมข้อมูล เอกสาร ภาพถ่าย พร้อมสรุปผลการประเมินหลังเสร็จสิ้นการจัดท าโครงการฯ         
และจัดเป็นรูปเล่มเพ่ือน าเสนอโรงเรียนต่อไป 
  

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนต่อไป 

 
 

   สั่ง   ณ  วันที่   11     มีนาคม  พ.ศ. 2562  
 

                                
 

   (นายสมเดช  ดีทรัพย์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 

 



คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 
 1. นายสมเดช  ดีทรัพย์       ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2. นางวนิดา  จันทร์เขียว         รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3. นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์        รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. นางจินตนา  พรมชัยชนะ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 
 5.  นายอดิศร  ชนะโลก                ครูปฏิบัติราชการแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                                  กลุ่มบริหารทั่วไป   
 

คณะกรรมการผู้จัดท า 
 

 1. นางวารุณี  เกลี้ยงเกิด ครู 
 2. นางอ าพร  เขมะปัญญา ครู 
 3. นางมณีกาญจน์  เจิมขุนทด ครู 
 4. นางอาทีวร   ใจการุณ ครู 
 5. นางชาลิสา  เอมอ่ิม ครู 
    6. นางสุรีย์มาศ  เกียรติวงกมล ครู 
 7. นางสาวรุ้งกานต์  เอมบัว ครู 
 8. ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
 9. ครูหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 10.นางวนิดา    จันทร์เขียว ที่ปรึกษา 
 

คณะบรรณาธิการ 
 
 1. นางวารุณี   เกลี้ยงเกิด ครู 
 2. นางนลินี   ประทุมานนท์ ครู 
 3. นางสาวรุ้งกานต์  เอมบัว ครู 
 4.  นางกนกวล ี ปานตา ครู 
 5.  นางสาวณัฐกานต์  อารีรัตนเวช ครู 
    6.  นางสาวอุชุกร  อารีรัตนเวช ครู 
 

ผู้ประสานงาน 
 

 1. นางวารุณี   เกลี้ยงเกิด ครู 
  


