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คําเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนครชุมพิทยา รชัมังคลาภิเษก 

 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ซึง่เกิดจากความ
รวมมือของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
และเห็นวาเปนประโยชนแกนักเรียนและโรงเรียนเปนอยางมาก คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จึงขอขอบคุณคณะทํางานแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 
2563 ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ทุกทาน 
 
  
 
    (นายสมชาย สุขบัว) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 



ข 
 

คํานํา 
 

 แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 เลมน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือเปนกรอบและแนวการ
ดําเนินงานของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหเปนไปตามแผน
และบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยคํานึงถึงกรอบ พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธตามนโยบายของ
โรงเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 และของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 เปนสําคญั 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 และผูเกี่ยวของ
ทุกฝายของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารแผนปฏิบัติการประจํา  
ปการศึกษา 2563 เลมน้ี จะเปนคูมือและแนวทางปฏิบัติใหบังเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
        (นายวีระพนธ  คําดี) 
                                                 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
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สวนท่ี 1 
สภาพปจจุบนัและผลงานของสถานศึกษา 

 
1. ขอมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียน  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  เลขที่ 114 หมู 1 ตําบลนครชุม 
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก - 
อุตรดิตถ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โทรศัพท 055 – 009940   
E-mail : nakhonchoom@hotmail.com Website   www.npr.ac.th   
เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เน้ือที่ 27 ไร 2 งาน 8 ตารางวา   
เขตพ้ืนที่บริการตําบลนครชุม, ตําบลนํ้ากุม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 ประวัติโรงเรยีน    
 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ไดรับการประกาศจัดต้ังเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เดิมโรงเรียนนครชุมพิทยาฯ เปนหนวยเรียนเคลื่อนที่
ของโรงเรียนนาบัววิทยา เปดทําการเมื่อปการศึกษา 2529 โดยนายทวีผล เสนีวงค ณ อยุธยา  
อาจารยใหญโรงเรียนนาบัววิทยา และความรวมมือของกลุมโรงเรียนนครชุม (สปช.) สภาตําบล    
นครชุม สภาตําบลนํ้ากุมและชุมชน โดยมีนายไพโรจน บุญเย็น เปนหัวหนาหนวย มีครู-อาจารยจาก
โรงเรียนนาบัววิทยา จํานวน 8 คน ขึ้นมาสอนโดยรถจักรยานยนต  ใชสถานที่ของโรงเรียน          
บานนาเมือง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ตอมาปการศึกษา 2530 หนวย
เรียนเคลื่อนที่ไดรับการประกาศจัดต้ังเปนโรงเรียนสาขานาบัววิทยา เน่ืองจากสถานที่ของโรงเรียนบาน
นาเมอืงคับแคบไมพอแกการใหบริการนักเรียน  จึงไดสรางอาคารเรียนช่ัวคราวที่บานนาทุงใหญ  (ที่ต้ัง
ในปจจุบัน) สรางโดยความรวมมือของชุมชน  โรงเรียนนาบัววิทยาไดแตงต้ัง นายจํานงค เพ่ิมพิพัฒน 
อาจารย 1 ระดับ 4 เปนหัวหนาสาขา ตอมานายจํานงค เพ่ิมพิพัฒน ไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการที่
สํานักงานศึกษาธิการ อําเภอนครไทย จึงแตงต้ังนายสุมิตร สามหวย ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3  
รักษาการในตําแหนงหัวหนาสาขา วันที่ 31 พฤษภาคม 2531 ไดรับประกาศจัดต้ังเปนโรงเรียนโดยใช
ช่ือวา “โรงเรียนนครชุมพิทยา” มีนายสุรเดช วงศบา อาจารย 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีปฏิบัติหนาที่
ในฐานะผูบริหาร เน่ืองจากโรงเรียนไดรับประกาศจัดต้ังในป พ.ศ. 2531 ซึ่งเปนปที่ รัฐบาลจัดใหเปนป
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลา
ภิเษก  ขึ้นในวันที่ 2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  กรมสามัญศึกษาจึงไดประกาศเปลี่ยนช่ือโรงเรียนจาก 
โรงเรียนนครชุมพิทยา เปน  “โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ” 
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แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษกแผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิษก 
114 ม.1 ต.นครชุม  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

วัดบานนาลานขาว 

วัดบานนาเมือง 

สถานีตํารวจภูธรนครชุม 

สามแยกนาเมอืง 

โรงเรียนบานนาเมือง 

องคการบริหารสวน
ตําบลนครชุมนครชุม 

ถน
นน
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มือ

ง 
- โ
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อ 

    ไปอําเภอนครไทย 

แมนํ้าแควนอย 

ถนนนาเมือง - 
นาฟองแดง 

32  กิโลเมตร 

4 
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2. ขอมูลนักเรยีน  
    1) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 500 คน 
     2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 237 คน 
 จําแนกตามระดับช้ันที่เปดสอนดังน้ี 
 

ระดับชัน้เรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตอหอง 
ชาย หญิง 

ม.1 2 22 18 40 20 
ม.2 2 23 24 47 23 
ม.3 2 17 17 34 17 
รวม 6 62 59 121 20 
ม.4 2 27 20 47 23 
ม.5 2 13 21 34 17 
ม.6 2 19 16 35 18 
รวม 6 59 57 116 19 

รวมทั้งหมด 12 121 116 237 19 
 
  3) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑกรมพลศึกษาหรือสํานักงาน 
กองทนุสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) 230 คน  คิดเปนรอยละ 97.05 
  4) จํานวนนักเรียนที่มีนํ้าหนัก  สวนสูง  ตามเกณฑของกรมอนามัย 228 คน คิดเปนรอย
ละ 96.20  
  5) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม 0 คน  คิดเปนรอยละ 0.00 
  6) จํานวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 0 คน  คิดเปนรอยละ 0.00 
  7) จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ 0 คน  คิดเปนรอยละ 0.00 
  8) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 2 คน คิดเปนรอยละ 0.84 
  9) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน)  0 คน  คิดเปนรอยละ 0.00 
  10) สถิติการขาดเรียน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 
  11) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําช้ัน 1 คน  คิดเปนรอยละ 0.42 
  12) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
    ม.3 จํานวน 42 คน  คิดเปนรอยละ 100 
    ม.6 จํานวน 43 คน  คิดเปนรอยละ 100 
  13) อัตราสวนครู : นักเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
   ระดับช้ัน ม.1  = ..1.. : ..20..   
   ระดับช้ัน ม.2  = ..1.. : ..23..   
   ระดับช้ัน ม.3  = ..1.. : ..16..   
   ระดับช้ัน ม.4  = ..1.. : ..23..   
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   ระดับช้ัน ม.5  = ..1.. : ..17..   
   ระดับช้ัน ม.6  = ..1.. : ..18..   
   เฉลี่ยอัตราสวนครู : นักเรียน (ทั้งโรงเรียน)   เทากับ   1 : 19 
  14) จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ 
237 คน คิดเปนรอยละ 100 
  15) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลกัษณะเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง 237 คน   
คิดเปนรอยละ 100 
  16)  จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 237 คน   
คิดเปนรอยละ 100 
  17) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 237 คน  คิดเปนรอยละ 100 
  18) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยี 
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 237 คน  คิดเปนรอยละ 100  
  19) จํานวนนักเรียนที่ที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 237 คน  คิดเปนรอยละ 100  
  20) จํานวนนักเรียนที่ที่ผานการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม 
ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 237 คน  คิดเปนรอยละ 100  
   
3. ขอมูลครแูละบคุลากร 
 3.1 ครูประจําการ 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นายวีระพนธ คําดี 53 30 ผอ.ร.ร. กศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

- 

2 นางสํารวย  จีนดวง 55 27 ครู คศ.3 ค.บ. วัดผลการศึกษา สังคมศึกษา 
3 นางกรรณิกา  แสงสิงห 51 27 ครู คศ.3 ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย 
4 นางสาวภรรทนพ   

พงษพานทองสอน 
46 21 ครู คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป วิทยาศาสตรท่ัวไป 

5 นายพิชัย  ระเกตุ 40 16 ครู คศ.3 กศ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
6 นายธานิน ถิรวัฒนากุล 39 13 ครู คศ.2 ค.บ. ดนตรี ศิลปะ 
7 นายสาธิต ธรรมขันทา 36 6 ครู คศ.1 วท.ม. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

การงานฯ/
คอมพิวเตอร 

8 นางสาวจุรีรัตน  
แกวกองทรัพย 

35 7 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

9 นายธนาธิป อุบลออน 47 13 ครู คศ.1 พธ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
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ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

10 นางสาวธนาภรณ  
การะแบก 

31 6 ครู คศ.1 ศษ.บ. เคมี เคมี 

11 นางสาวฉัตรชฎา  
จันทรเจียวใช 

29 5 ครู คศ.1 กศ.บ. ฟสิกส ฟสิกส 

12 นายชินพันธ  
ไชยฉัตรโรจน 

37 5 ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

13 นายธีรพล ทวมทอง 27 2 ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 
14 นางสาวยุภาพร พาล ี 35 2 ครูผูชวย กศ.บ. เกษตร การงานฯ 
15 นายภาณุพงศ  

เหล็กเกตุ 
26 2 ครูผูชวย กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 

16 นายชนกานต   
เอ่ียมสะอาด 

34 1 ครูผูชวย  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

 
 จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  14 คน  คิดเปนรอยละ 93.33 
 จํานวนครูที่สอนวิชาตรงความถนัด 1 คน  คิดเปนรอยละ 6.67 
  
 3.2 ครูอัตราจาง 
 

ที่ ชื่อ – สกุล อาย ุ

ประสบ
การณ
การ
สอน 

ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

1 นางสาววัลลภา จันดาหาร 27 2 ครูอัตราจาง ค.บ. คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 
 
4. ขอมูลอาคารสถานที่  
  อาคารเรียนจํานวน 2 หลัง  อาคารประกอบจํานวน 5 หลัง  สวมจํานวน 2 หลัง    
สระวายนํ้า....-...สระ  สนามฟุตบอล....1...สนาม  สนามบาสเก็ตบอล...1...สนาม  สนามฟุตซอล......-
.....สนาม  อ่ืนๆ...-... 
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5. ขอมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ –จาย) 
 
รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ 7,560,366.00 งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง 5,780,962.00 
เงินนอกงบประมาณ 

267,000 
งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

2,046,404 

เงินอ่ืนๆ ( ระบุ ) - เงินอ่ืนๆ ( ระบุ ) - 
รวมรายรับ 7,827,366.00 รวมรายจาย 7,827,366.00 
 
 งบดําเนินการ/เงินเดือน - คาจาง  คิดเปนรอยละ 73.86 ของรายรับ 
      งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเปนรอยละ 26.14 ของรายรับ 
 
6. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนมีลักษณะสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  
เปนที่ราบเนินเขาลอมดวยภูเขาที่มีลักษณะ สูงๆ  ตํ่าๆ ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัดถึงขั้นมีนํ้าแข็ง
เกาะตามใบไม และมีลูกเห็บในชวงฤดูฝน และจะปริมาณนํ้าฝนมาก บางครั้งมีนํ้าปาไหลหลาก      
ทวมบานเรือนราษฎรอยูเปนประจํา ถนนจะถูกตัดขาดในบางหมูบาน เน่ืองจากนํ้าจะพัดพาเสนทาง
คมนาคมพัง ฤดูรอนอากาศจะไมรอนจัด ลักษณะอากาศเย็นสบาย ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบจะมี
สัตวปาอยูเปนจํานวนมาก เชน กวาง หมี เลียงผา หมูปา เตาเหลือง ปูลู เมน น่ิม กระจง ไกปา ไกฟา 
ฯลฯ และมีตนไมปกคลุมหนาทึบโดยรอบ มีประชากรประมาณ 5,597 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบ
โรงเรียน  ไดแกบานนาทุงใหญและบานนาลานขาว  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  สวนใหญ
นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือประเพณีงานปกธงชัย 
อําเภอนครไทย 
  2) ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4 อาชีพหลักของชุมชน   
คือ  เกษตรกรรม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป 
เทากับ  18,500 บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คนตอครอบครัว 
 3) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียนโรงเรียนต้ังอยูในบริเวณชุมชนการเดินทางเขาออก
สะดวกพอสมควรมีถนนลาดยางตัดผาน ในชุมชนมีวัดที่อยูใกลโรงเรียน 2 แหงคือวัดนาทุงใหญและวัด
นาลานขาว  ในชุมชนยังเปนแหลงเรียนรูดานการทําไมกวาดดอกหญาและการจักสาน ไมมีแหลงเสื่อม
โทรมต้ังอยูใกลบริเวณโรงเรียน ชุมชนสวนใหญในตําบลนครชุม – นํ้ากุม ใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาเปนอยางดี  
            4) ขอจํากัดของสถานศึกษากับความรวมมือของชุมชน 
                       _ 
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7. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีการจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียนทุกช้ันป ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 

ระดับ 
ช้ัน 

เวลาเรียน(คิดเปนรอยละตอป) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร 

วิทยา 
ศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
และ 
พล

ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน

อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตางประ

เทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

ม.1 160 160 120 160 80 40 160 160 160 1,200 
ม.2 160 160 120 160 80 40 160 160 160 1,200 
ม.3 160 160 120 160 80 40 160 160 160 1,200 
รวม 480 480 360 480 240 120 480 480 480 3,600 

ระดับ 
ช้ัน 

เวลาเรียน(คิดเปนรอยละตอป) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร 

วิทยา 
ศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
และ 
พล

ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน

อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตางประ

เทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

ม.4 160 160 120 160 80 40 160 160 160 1,200 
ม.5 160 160 120 160 80 40 160 160 160 1,200 
ม.6 160 160 120 160 80 40 160 160 160 1,200 
รวม 480 480 360 480 240 120 480 480 480 3,600 

 
8. แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 1) หองสมุดมีขนาด 257.25  ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด 3,225 เลม 
การสืบคนหนังสือและการยืม – คืน ใชระบบ บารโคด จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษา 
2562 เฉลี่ย 256 คนตอวันคิดเปนรอยละ 90.14 ของนักเรียนทั้งหมด 
 2) หองปฏิบัติการ 
  หองวิทยาศาสตร จํานวน  2 หอง 80 ที่น่ัง 
          หองคณิตศาสตร จํานวน 1 หอง 40 ที่น่ัง  
          หองคอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง 20 ที่น่ัง 
          หองสืบคนอินเทอรเน็ต จํานวน 1 หอง 25 ที่น่ัง  
          หองปฏิบัติการอุตสาหกรรม จํานวน 1 หอง 25 ที่น่ัง 
          หองภาษาไทย จํานวน 1 หอง 40 ที่น่ัง  
          หองสมุด จํานวน 1 หอง 100 ที่น่ัง  
          หองโสตทัศนูปกรณ จํานวน 1 หอง 300 ที่น่ัง  
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          หองจริยธรรม จํานวน 1 หอง 40 ที่น่ัง 
          หองศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 หอง 40 ที่น่ัง 
 3) คอมพิวเตอร จํานวน 80 เครื่อง 
  ใชเพ่ือการเรียนการสอน 50 เครื่อง 
  ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 20 เครือ่ง 
  จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมลูทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษา 2562 เฉลีย่ 260 คนตอวัน 
คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด  
  ใชเพ่ือการบริหารจัดการ 10 เครื่อง 
 4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
 

แหลงเรียนรูภายใน  
สถิติการใช จํานวนครั้ง/ป ช่ือแหลงเรียนรู 

1. หองวิทยาศาสตร จํานวน 2 หอง 80 ที่น่ัง 
2. หองคณิตศาสตร จํานวน 1 หอง 40 ที่น่ัง 
3. หองคอมพิวเตอร จํานวน 1 หอง 20 ที่น่ัง 
4. หองสืบคนอินเทอรเน็ต จํานวน 2 หอง 25 ที่น่ัง 
5. หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 หอง 30 ที่น่ัง 
6. หองปฏิบัติการอุตสาหกรรม จํานวน 1 หอง 25 ที่น่ัง 
7. หองนาฏศิลป จํานวน 1 หอง 40 ที่น่ัง 
8. หองภาษาไทย จํานวน 1 หอง 40 ที่น่ัง 
9. หองสมุด จํานวน 1 หอง 100 ที่น่ัง 
10. หองโสตทศันูปกรณ จํานวน 1 หอง 300 ที่น่ัง 
11. หอง E – Classroom  จํานวน 1 หอง 40 ที่น่ัง 
12. หองจริยธรรม จํานวน 1 หอง 40 ที่น่ัง 
13. หองศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 หอง 40 ที่น่ัง 
14. แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 

800 
800 
800 
1600 
800 
200 
200 
800 
600 
90 
800 
800 
200 
200 

 
 5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายนอก  
สถิติการใช  จํานวนครั้ง/ป ช่ือแหลงเรียนรู 

1. วัดบานนาเมือง 
2. วัดบานนาลานขาว 
3. วัดบานนํ้ากุม 
4. สํานักสงฆบานนํ้ากุม 
5. วัดบานนาขุมคัน 
6. สํานักสงฆบานนํ้ากุม 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
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แหลงเรียนรูภายนอก  

สถิติการใช  จํานวนครั้ง/ป ช่ือแหลงเรียนรู 
7. ศาลปูหลวงนครชุมบานนาทุงใหญ 
8. กลุมอาชีพบานนาแฝก (ถกัไมกวาด) 
9. กลุมอาชีพบานนํ้ากุม (ทอผา) 
10. เขาปกโลน 
11. บอเกลือพันปบานนาขุมคัน 
12. ปาชุมชนบานนาขุมคัน 

1 
2 
2 
1 
1 
1 

 
 6) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู   
นักเรียน ในปการศึกษา 2561 
   6.1) ช่ือ-สกุล นางบัววัน  รัตนโคน ใหความรูเรื่อง การทอผา  
       สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ีจํานวน 40 ครั้ง/ป 
   6.2) ช่ือ-สกุล นางสังข  จันตะสุรินทร ใหความรูเรื่อง การถักไมกวาด 
     สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ีจํานวน 40 ครั้ง/ป 
9. ผลการประเมินภายในรอบที่ผานมา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2562)  

 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

  

การประเมินคณุภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด 
มาตรฐานที ่1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ดีเย่ียม ดีมาก 
มาตรฐานที ่2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค 

ดีเย่ียม ดีมาก 

มาตรฐานที ่3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง 

ดี ดี 

มาตรฐานที ่4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยาง
เปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมี
สติสมเหตุผล 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที ่5 ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตาม
หลักสูตร 

 
พอใช 

 
ปรับปรุง 

มาตรฐานที ่6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่
ดีตออาชีพสุจริต 

ดีมาก ดี 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
  

การประเมินคณุภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด 
มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดี 

มาตรฐานที ่8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดีมาก 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดี ดีมาก 

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน 

ดี ดี 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม
และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเย่ียม ดีมาก 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ดี ดี 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม 
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ดีเย่ียม 
 

ดีมาก 
มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด
ขึ้น 

ดีเย่ียม 
 

ดีมาก 

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดีเย่ียม 
 

ดีมาก 

 
10. ผลการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ที่ผานมา (ปการศึกษา 2555) 
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกเปนตัวบงช้ีตามกฎกระทรวง    

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับคณุภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

10.00 9.71 ดีมาก 
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 10.1 การประเมินรอบสาม ประเมินเมื่อวันที่ 19 ถึง 21  เดือนมิถุนายน  2555  
 10.2 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีคะแนนรวม  78.99  คะแนน 
 10.3 ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ     รับรอง     ไมรับรอง 
 10.4 กรณีที่ไมไดรับการรับรอง เน่ืองจากตัวบงช้ีที่ 5 มีระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
 10.5 โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที ่18 พฤศจิกายน 2556 

 
11. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอก 
             11.1 จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด 

ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงปะสงค 

10.00 9.20 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรู
อยางตอเน่ือง 

10.00 9.05 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทาํเปน 10.00 8.91 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของ
ผูเรียน 

20.00 6.96 ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 

5.00 4.66 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  
ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถประสงค
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ
เพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสรมิพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 
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   ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
               1. ผูเรียนควรไดรับรูผลการปฏิบัติงานโดยการใหขอมูลยอนกลับทันที หลังจากที่ผูเรียน
ไดทําการตอบสนองตอสิ่งเราที่บทเรียนกําหนด ไมวาการตอบสนองน้ันจะถูกหรือผิด เพราะการไดรู
ผลการกระทําทันทีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 
              2. ผูเรียนควรไดมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรมหรือสถานการณในการเรียน กําหนด
แนวทางการเรียนหรือการพัฒนางานเพ่ิมเติม โดยมีครูเปนที่ปรึกษาในระยะแรก เมื่อผูเรียนเกิดความ
ชํานาญแลวอาจใหผูเรียนเปนผูกําหนดเองทั้งหมดเพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนใน
เชิงวิชาการมากขึ้น ทั้งน้ีครูควรสอดแทรกกิจกรรมที่พัฒนานิสัยรักการอาน การสรุปความและการ
บันทึกใหเปนระบบ 
              3. ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนที่เรียนออนไดเรียนรูทีละนอยตามลําดับขั้น อาจ
แบงเน้ือหาเปนหนวยยอยๆ เรียงตามลําดับความสัมพันธที่ตอเน่ืองกัน จากงายไปยาก โดยการ
ออกแบบบทเรียนใหงายตอการเรียนรู ไมซับซอนจนเกินไปและมีความทาทาย อาจมีการช้ีนําหรือ
บอกแนวทางการแกปญหาเพ่ือใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนและมีกําลังใจที่จะเรียนตอไป 
               4. สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา การใชสื่อในบทเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ 
               5. สถานศึกษาควรเนนย้ําใหมีการจัดกิจกรรมที่คํานึงถึงความแตกตางระกวางบุคคล  
ความตองการ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตํ่ากวาเกณฑ ควรเปดโอการสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามศักยภาพและความสามารถ  โดย
ไมเรงใหเรียนทันเพ่ือน ดังน้ันในกิจกรรมตางๆ ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสรวมในการออกแบบกิจกรรม
ดวย 
  11.2 จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม 
    จุดเดน 
                ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  มีความกตัญูกตเวที มีวินัย      
มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต เมตตากรุณา ไมเห็นแกตัวประหยัด ปฏิบัติตนเปนประโยชน
ตอสวนรวม ราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพันธ รูจักดูแลรักษาสุขภาพออกกําลังกายเปนประจํามีความ
สนใจและเขาใจรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ มีนิสัยรัก
การอาน  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและรักการทํางาน 
               ครูมีคุณวุฒิจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอยางตํ่าทุกคน รูจักผูเรียนเปนอยางดี  
ไดรับการสงเสริมใหพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มีความมุงมั่น ต้ังใจ เสียสละ อุทิศตนในการทํางาน   
มีความรู ความเขาใจ เปาหมายของการจัดการศึกษา 
               ผูบริหารมีความมุงมั่น อุทิศตนในการทํางานมีการระดมการมีสวนรวมในการบริหาร  
กระตุนและปลุกจิตสํานึกใหทุกคนรวมกันพัฒนาการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาครูในการผลิตและใช
สื่ออยางหลากหลาย จัดองคกรโครงสรางการบริหารไดเหมาะสม ใหทุกคนไดทํางานตรงกับความรู  
ความสามารถ จัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติอยางเต็ม



 13 

ศักยภาพ จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมและตอบสนองความสามารถของผูเรียน  มีการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
    จุดที่ควรพัฒนา   
                 ทักษะในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดอยางมี วิจารณญาณ  คิดไตรตรอง            
คิดสรางสรรคและมีจินตนาการ ยังเกิดกับผูเรียนเปนสวนนอย รวมทั้งความใฝรู ใฝเรียนและการ
พัฒนาตนเอง อีกทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดีในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษาและภาษาอังกฤษตํ่ากวาเกณฑ 
                ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การกระตุนให
ผูเรียนไดมีโอกาสฝกคิด ฝกแกปญหา รวมทั้งความสามารถในการใชเทคโนโลยี การพัฒนาผูเรียนยังมี
การดําเนินการไดไมมากนัก 
               การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถิ่นใหเปนรูปธรรม การนําสาระการ
เรียนรูไปใชอยางเปนระบบและมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกตอง การนําผลการประเมินมาใชในการ
ตัดสินใจ การปรับปรุงงาน และการบริหารตลอดจนการวางระเบียบรองรับสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกับชุมชนยังดําเนินการไดนอย 
 
 
12. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  12.1 สภาพปญหา 
               ภายในชุมชนไมมีแหลงเรียนรูทางดานวิชาการมากนักสงผลใหผูเรียนรับรูขาวสารหรือ
ความรูทางวิชาการจากชุมชนไดนอย การคมนาคม การสื่อสารและสาธารณูปโภคยังเปนปญหา
อุปสรรคตอการดําเนินงานของโรงเรียนความตระหนักของการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชนยังมีนอย และยังมีการแพรระบาดของยาเสพติดสงผลใหผูเรียนมีโอกาสเสี่ยงตอการติด
ยาเสพติดได คานิยมในการมีคูสมรสต้ังแตอายุยังนอยทําใหนักเรียนบางสวนไมเห็นความสําคัญของ
การศึกษาตอในระดับสูง 
  12.2 จุดที่ควรพัฒนา 
            ดานผูเรียน ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห 
สังเคราะหและการจัดทําแฟมสะสมงานของตนเอง เพ่ือพัฒนางานและปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น สงเสริม
พัฒนา ความสามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณ สงเสริมการทํางานตามลําดับ
ขั้นตอน และสงเสริมพัฒนาดานศิลปะและดนตรี   
            ดานครู ครูควรไดรับการพัฒนาในเรื่องการจัดทําแผนการสอน การบันทึกหลัง       การ
สอน การบันทึกปญหาและอุปสรรค การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนสําคัญ การวัดผล
ประเมินผล พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในดานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป 
            ดานผูบริหาร การสรางความเขาใจกับชุมชนใหเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษาและ
เขามามีบทบาทในการจัดการศึกษารวมกัน การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ควรมีการเปรียบเทียบ
กับเปาหมายที่กําหนดไวในโครงการ/กิจกรรม แจงปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดทํา
ครั้งตอไป 
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13. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
          13.1 ดานผูเรียน  
    ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร โดยเฉพาะในวิชา 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตลอดทั้งการสงเสริมดานสุนทรียภาพ มีการ
พัฒนาทั้งดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมทองถิ่น 
  13.2 ดานครู 
    ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยฝกปฏิบัติแสวงหาความรูตลอดเวลา กาวไปสูครูมืออาชีพ 
          13.3 ดานผูบริหารและสถานศึกษา 
    สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนเปนคนดี มีความสามารถ
อยูรวมกับผู อ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข โดยทุกคนในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา  
14. การพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
 14.1 การบรหิารจัดการศึกษา 
    โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 ดาน ไดแก 
ดานงานบริหาวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ผูบริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ มีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)  
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แผนภูมิท่ี  1  โครงสรางการบริหารโรงเรียนนครชมุพิทยา รชัมังคลาภิเษก 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา
 

ชมรมศิษยเกา 

กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานงบประมาณ 

 
กลุมบริหารงานบุคคล 

 
กลุมบริหารงานทั่วไป 
 

- งานสํานักงานฝายวิชาการ    
- งานทะเบียนนักเรียน  
- วัดผลและประเมินผล 
- งานหลักสูตรและพัฒนาการ

สอน 
- งาน ส่ือและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานหองสมุด 
-  งานกลุมสาระการเรียนรู 
-  งานพัฒนาแหลงเรียนรู 
-  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
-  งานขอมูลนักเรียน (SMIS) 
- งานขับเคล่ือนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
-  งานนิเทศ  กํากับ  ติดตาม
การ 
   จัดการศึกษา 
-  โครงการพิเศษตางๆ 
 

 

- งานการเงินและบัญช ี
- งานกองทุนกูยืมเงินเพ่ือ

การศึกษา (กยศ.) 
- งานพัสด ุ
- งานจัดระบบควบคุม

ภายใน 
- งานแผนงานและโครงการ 
-  งานสํานักงานฝายแผนงาน

และโครงการ 
-  งานสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา 
-  งานติดตามประเมินผล
และรายงาน 
-  งานวิเคราะหงบประมาณ 

 
 

 
 
 
 

-  งานวางแผนอัตรากําลัง 
- งานบรรจุสรรหาและแตงตั้ง 
- งานวินัยและรักษาวินัย 
- งานสงเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบตัิงานและขวัญกําลังใจ 
- งานสงเสริมความกาวหนา      

ในวิชาชีพ 
- งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
-  งานปกครอง 
-  งานปองกันและแกไขปญหา
พฤติกรรมนักเรยีน 
- งานหัวหนาระดับ 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานสงเสริมคุณธรรมและ 

จริยธรรม 
- งานระบบการดแูลชวยเหลือ

นักเรียน 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานสงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
 

-  งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานโสตทัศนูปกรณ 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานสวัสดิการ 
- งานกิจกรรมสหกรณโรงเรียน 
- งานสวัสดิการรานคาโรงเรียน 
- งานนักการภารโรง – ลูกจาง 
-  งานชุมชนสัมพันธ 
-  งานบริการ 
-  งานโครงการอาหารกลางวัน  
- งานบริหารจัดการนักเรียน

พักนอน 
- งานจัดระบบควบคุมภายใน 
- งานประสานโรงเรียนกลุม

รัชมังคลาภิเษก 
- งานซอมบํารุงยานพาหะนะ 

 
 

งานประกันคุณภาพ
การศกึษา 

งานโรงเรียนในฝน 
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สวนท่ี 2   
ทิศทางการพฒันาสถานศึกษาประจาํปการศึกษา 2563 

 
 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ไดกําหนดกลยุทธเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปโดยการทบทวนกลยุทธ และวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน ใหสอดคลองกับนโยบาย 
วิสัยทัศน กลยุทธ จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจําปน้ี เพ่ือปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 
วิสัยทัศน พันธะกิจ เปาหมาย อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน (VISION) 

“เทิดทูนสถาบัน  สืบสานพระราชปณิธาน  สนองงานพระราชดําริ สถานศึกษามีคุณภาพ” 
พันธกิจ (MISSION)  
 1. สรางจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันแก ผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน 
 2. ปลูกฝงใหผูบริการ ครูและนักเรียนเปน คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะตาม
แนวพระราชดําร ิ
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชปณิธานอยางย่ังยืน 
 4. พัฒนาสภาพทางกายภาพของสถานศึกษาอยางสมพระเกียรติ 
 5. สํานึกในคุณคาของการเปนครูและบุคลากรของพระราชา 
 6. สรางและพัฒนาเครือขายการเรียนรู ลดความเหลื่อมล้ําและใหมีการเขาถึงเครื่องมือ สื่อ 
และแหลงเรียนรูที่ทันสมัยอยางเสมอภาคเทาเทียม 

 
เปาประสงค (OBJECTIVE) 
 1. ผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนมีจิตสํานึกและปฏิบัติตนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
ตอสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 2. ผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
ดําเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดําร ิ
 3. โรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตามพระราชปณิธานอยางย่ังยืน 
 4. โรงเรียนมีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบรอย สวยงาม ปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่
อยางสมพระเกียรติ 
 5. ผูบริการ ครูและบุคลากรมีคานิยมและแสดงออกถึงความสํานึกในความเปนครูของ
พระราชา 

 6. โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทุกโรงเรียนมีการจัด
การศึกษาอยางมีสวนรวม สรางเครือขายและระบบ ICT สําหรับการศึกษาและพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
 
 



 17 

ก ลยุทธระดับองคกร (STRATEGY) 
 1. สงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรม สรางจิตสํานึกและปฏิบัติตน
เปนผูนําในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 
 2. นอมนําแนวทางโครงการตามพระราชดําริและพระบรมราโชวาทสูการปฏิบัติ เปน
แบบอยางของการเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
 3. พัฒนาโรงเรียนใหมีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบรอย สวยงาม ปลอดภัยตามบริบท
ของพ้ืนที่อยางสมพระเกียรติ 
 4. สงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผูมีสวนเก่ียวของมีพฤติกรรม รัก หวง
แหนและมีสวนรวมในการรักษาสถานศึกษาใหสมพระเกียรติอยางยั่งยืน 
 5.  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร ใหมีวัฒนธรรมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สู
การเปนครูของพระราชา 
 6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เหมาะสม สอดคลองกับบริบทและปณิธานของ
สถานศึกษา 
 7. พัฒนาแหลงเรียนรูและหองเรียนคุณภาพ มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการเรียนรูที่
ทันสมัยอยางเพียงพอ 
 8. สรางฐานเครือขายแหงการเรียนรูดวยระบบ ICT ที่สามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ               
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ใชหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 3 เปาหมาย 4 กรอบแนวทาง  
  3 เปาหมาย ไดแก  

1. พัฒนาคุณภาพและมาจนฐานการศึกษาการเรียนรูของคนไทย 
2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  และการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 

  4 กรอบแนวทาง ไดแก 
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 
2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และแหลงเรียนรูยุคใหม 
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 

  
 อัตลักษณโรงเรียน (IDENTITY) 
  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 
 
 เอกลักษณโรงเรียน (UNIQUENESS) 
  สะอาด สุภาพ ย้ิมงาย ไหวสวย (CPSR : Clean Polite Smile and Respect)  
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สวนท่ี 3 
รายละเอียดงบประมาณโครงการ 

 
3.1 วงเงนิงบประมาณ (บาท) 
 

 
 
 
 

ที่ ประเภทเงนิ 
จํานวนเงนิ (บาท) 

รวมเงิน 
ม.ตน ม.ปลาย 

1 คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

 
1.1 คาจัดการเรียนการสอน  -  เงินอุดหนุน    
(รายหัว) 

420,000 444,600 864,600 

 
1.2 คาจัดการเรียนการสอน  -  เงินอุดหนุน    
(รายหัวนักเรียนไมเกิน 500 คน) 

120,000 117,000 237,000 

 
1.3 คาจัดการเรียนการสอน  -  เงินอุดหนุน  
(ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

- - - 

 
1.4 คาจัดการเรียนการสอน  -  เงินอุดหนุน  
(คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน) 

- - - 

 
1.5 คาหนังสือเรียน 104,158 140,176 244,334 

 
1.6 คาอุปกรณการเรียน 50,400 53,820 104,220 

 
1.7 คาเครื่องแบบนักเรียน 54,000 58,500 112,500 

 
1.8 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 105,600 111,150 216,750 

2 เงินโครงการอาหารกลางวัน - จาก อบต./
เทศบาล............. 

- - - 

3 เงินโครงการอาหารกลางวัน - ดอกผลจาก
กองทุน พรบ.โครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา 
 

- - - 
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3.2 รายละเอียดทรัพยากรและคาใชจายในโครงการปการศึกษา 2563 
 

รายการ 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 
 
คาจางช่ัวคราว 

คาตอบ 
แทน 

คาใช
สอย 

คาวัสดุ คา           
สาธารณ ู
ปโภค 

คา
ครุภัณฑ 

คาที่ดิน
สิ่งปลูก
สราง 

จํานวนเงินที่ใช 208,500 1,537,904 300,000 
รวมทั้งสิ้น 2,046,404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ประเภทเงนิ 
จํานวนเงนิ (บาท) 

รวมเงิน 
ม.ตน ม.ปลาย 

4 เงินรายไดสถานศึกษา - - - 

 4.1 เงินบํารุงการศึกษา 120,000 117,000 237,000 

 4.2 เงินบริจาคโดยไมมีวัตถุประสงค - - - 

 4.3 เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ...............
(อาจมีหลายรายการ) 

- - - 

 4.4 เงินคาบริการทางการศึกษาและ
คาธรรมเนียม  

- 
 

- 

5 เงินอุดหนุนจาก อปท.เพ่ือ................... - - - 

 
5.1 เงินบํารุงจากรานคา - - 30,000 

รวมทั้งสิน้ 2,046,404 



กีฬาภายใน 17,000.00 ครูภาณุพงศ

สงเสริมพัฒนางานอนามัย 2,000.00 ครูภาณุพงศ

สงเสริมกิจกรรมนักเรียน 5,000.00 ครูธนาธิป

ขยับกายบริหารจิต ครูภาณุพงศ

ลานกีฬาตานยาเสพติด ครูสํารวย

เปดบานศิลปะ ครูธานิน

โรงเรียนปลอดบุหรี่ สุรา 1,500.00 ครูภาณุพงศ

สงเสริมผูเรียนเติบโตตามวัย ครูภาณุพงศ

กิจกรรมเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษา

1,000.00 ครูสํารวย

วันตอตานยาเสพติดโลก ครูสํารวย

วันเอดสโลก ครูสํารวย

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครูภาณุพงศ

กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายนอก ครูภาณุพงศ

The Voice (นครชุม) ครูภาณุพงศ

รวม 26,500.00 - 0.00 0.00

เด็กดีมีคุณธรรม ครูสํารวย

วันสถาปนาโรงเรียน 4,000.00 ครูกรรณิกา

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 4,000.00 ครูธนาธิป

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 4,000.00 ครูธนาธิป

ปฐมนิเทศนักเรียน 1,000.00 ครูชินพันธ

ปจฉิมนิเทศนักเรียน 5,000.00 ครูธนาธิป

อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจําสัปดาห ครูสํารวย

3. รายการโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ

ประจําปการศึกษา 2563

โครงการ กิจกรรม
เงินอุดหนุน

รายหัว
 เงินรายได

เงินพัฒนา

ผูเรียน

เงิน

ปจจัยพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบ

1. สุขภาพอนามัยดี ใตรมพระบารมี  

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายภาณุพงศ  เหล็กเกตุ

2. เสริมสรางความรักชาติ ทํานุบํารุง สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและเทิดพระเกียรติตอสถาบันพระมหากษัตริย

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสํารวย จีนดวง , นายธนาธิป  อุบลออน



สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ครูธนาธิป

คายเยาวชนคนดีศรีรัชมังคลาภิเษก 23,840.00 ครูสํารวย

โรงเรียนสุจริต ครูสํารวย

โรงเรียนวิถีพุทธ ครูสํารวย

จิตสาธารณะเพื่อชุมชน ครูธนาธิป

หมูบานรักษาศีล 5 ครูธนาธิป

รวม 18,000.00 23,840.00 0.00

เศรษฐกิจพอเพียงสูทักษะอาชีพ ครูสาธิต

กบนอกกะลา ครูพิชัย

1 คน 1 ทักษะอาชีพ 2,000.00 ครูพิชัย

พัฒนาทักษะฝมือสูอาชีพในฝน ครูสาธิต

สงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนเพื่อ

เปนบุคคลแหงการเรียนรู

ครูชนกานต

STEM EDUCATION ครูพิชัย

รวม 2,000.00 - 0.00 0.00

พัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 21,970.00 ครูพิชัย

พัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ 54,000.00 ครูฉัตรชฎา

พัฒนาการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ครูฉัตรชฎา

ทัศนศึกษา 80,000.00 ครูกรรณิกา

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 6,000.00 ครูธีรพล

จางครูและบุคลากรทางการศึกษา 208,500.00 ครูพิชัย

สงเสริมงานและจัดซื้อพัสดุกลาง 130,430.00 ครูภาณุพงศ

พัฒนางานสื่อ และเทคโนโลยี 10,000.00 ครูสาธิต

เงิน

ปจจัยพื้นฐาน

3. จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

4. พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผูรับผิดชอบ

2. เสริมสรางความรักชาติ ทํานุบํารุง สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและเทิดพระเกียรติตอสถาบันพระมหากษัตริย (ตอ)

ผูรับผิดชอบนางสํารวย จีนดวง , นายธนาธิป  อุบลออน

โครงการ กิจกรรม
เงินอุดหนุน

รายหัว
 เงินรายได

เงินพัฒนา

ผูเรียน

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายพิชัย  ระเกตุ , วาที่รอยตรสาธิต  ธรรมขันทา

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวฉัตรชฎา จันทรเจียวใช , นายธีรพล  ทวมทอง



พัฒนาคุณภาพการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย 4,000.00
                                                                                

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 4,000.00 ครูพิชัย

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร 10,000.00 ครูภรรทนพ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาฯ 4,000.00 ครูชินพันธ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูกลุมสาระสุขศึกษา 4,000.00 ครูภาณุพงศ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูกลุมสาระศิลปะ 2,000.00 ครูธานิน

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพฯ 8,000.00  ครูยุภาพร  

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ 4,000.00 ครูจุรีรัตน

DLTV , DLiT , ETV พัฒนาคุณภาพผูเรียน ครูสาธิต

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช

กระบวนการความรวมมือ

46,000.00 ครูฉัตรชฎา

ปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครูชินพันธ

แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครูฉัตรชฎา

คายวิทยาศาสตรอัจฉริยะ ครูธนาภรณ

English Camp ครูจุรีรัตน

สัปดาหวิทยาศาสตร ครูธนาภรณ

อาเซียนศึกษา ครูชินพันธ

กิจกรรมสงเสริมทักษะคอมพิวเตอร ครูสาธิต

รวม 448,930.00 - 147,970.00 0.00

สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูและ

บุคลากรของโรงเรียนสูการเปนครูของ

พระราชา

120,000.00 25,000 ครูภรรทนพ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและนําเสนอ

ผลงานประจําป

ครูธีรพล

พัฒนาระบบนิเทศ ครูธีรพล

ครูดีเดนศรีรัชมังคลาภิเษก ครูกรรณิกา

4. พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ตอ)

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวฉัตรชฎา จันทรเจียวใช , นายธีรพล  ทวมทอง

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวภรรทนพ  พงษพานทอง , นายธีรพล ทวมทอง

โครงการ กิจกรรม
เงินอุดหนุน

รายหัว
 เงินรายได

เงินพัฒนา

ผูเรียน

เงิน

ปจจัยพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบ



สวัสดิการโรงเรียนเพื่อผูบริหาร ครูและ

บุคลากรของโรงเรียน

ครูธีรพล

สรางขวัญและกําลังใจเพื่อพัฒนาผูบริหาร 

ครูและบุคลากรของโรงเรียน

ครูธีรพล

รวม 120,000.00 25,000 0.00 0.00

ผลิตสื่อ ICT 3,000.00 ครูสาธิต 

1 คน 1 นวัตกรรม 1 วิจัย ครูฉัตรชฎา

1 คน 1 แผนการเรียนรู ครูฉัตรชฎา

เปดบานวิชาการ 5,000 ครูธีรพล

รวม 3,000.00 5,000 0.00 0.00

พัฒนาเครือขาย ICTบริหารจัดการศึกษา 44,940.00 ครูสาธิต

จัดสาธารณูปโภคเพื่อบริหารจัดการศึกษา 130,000.00 ครูภรรทนพ

พัฒนางานยานพาหนะ 15,000.00 ครูพิชัย

พัฒนางานสารสนเทศโรงเรียน 2,000.00 ครูวัลลภา

พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน SBM

130,000.00 ผอ.วีระพนธ

รวม 277,000.00 - 44,940.00 0.00

สานสัมพันธบาน วัด โรงเรียน 4,000.00 ครูจุรีรัตน

ชุมชนสัมพันธแหงการมีสวนรวม ครูกรรณิกา

สงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูกรรณิกา

รวม 4,000.00 - 0.00 0.00

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางกรรณิกา  แสงสิงห , นางสาวจุรีรัตน  แกวกองทรัพย

กิจกรรม
เงินอุดหนุน

รายหัว

8. เสริมการมีสวนรวมระหวางบาน  วัด  โรงเรียนและชุมชน (บวร) 

โครงการ

ผูรับผิดชอบโครงการ วาที่รอยตรีสาธิต  ธรรมขันทา , นายพิชัย  ระกตุ

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายธีรพล ทวมทอง

6. สงเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษา

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวฉัตรชฎา จันทรเจียวใช

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน SBM

 เงินรายได
เงินพัฒนา

ผูเรียน

เงิน

ปจจัยพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบ

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)



ปฏิรูปหลักสูตรตามยุทธศาสตรการปฏิรูป

การศึกษา

ครูฉัตรชฎา

พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 3,000.00 ครูจุรีรัตน

รวม 3,000.00 - 0.00 0.00

ปรับปรุงภูมิทัศน 60,000.00 ครูธนาธิป

พัฒนาแหลงเรียนรู 8,000.00 ครูธนาธิป

พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ 8,000.00 ครูชนกานต

ปองกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ ครูธนาธิป

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ครูยุภาพร

หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ 6,000.00 ครูชนกานต

รวม 82,000.00 - 0.00 0.00

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา

3,000.00 ครูจุรีรัตน

ปรับปรุงการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน

ครูจุรีรัตน

รวม 3,000.00 - 0.00 0.00

ประกวดเขตพื้นที่ ครูธนาธิป

ประกวดมารยาทไทย ครูสํารวย

นองไหวพี่ เด็กดีไหวครู ครูสํารวย

สุภาพ ยิ้มงาย ไหวสวย ครูสํารวย

ธนาคารสรางวินัย ครูธนาธิป

รวม 0.00 - 0.00 0.00

9. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวฉัตรชฎา จันทรเจียวใช , นางสาวจุรีรัตน  แกวกองทรัพย

10. โรงเรียนและหองเรียนนาอยู เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ผูรับผิดชอบโครงการ นายธนาธิป  อุบลออน , นางสาวยุภาพร พาลี

11. พัฒนามาตรฐานและและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวจุรีรัตน แกวกองทรัพย

12. คนดีศรีรัชมังคลาภิเษก (NPRS)

โครงการ กิจกรรม
เงินอุดหนุน

รายหัว
 เงินรายได

เงินพัฒนา

ผูเรียน

เงิน

ปจจัยพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสํารวย  จีนดวง , นายธนาธิป อุบลออน



สืบสานงานพระราชดําริ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

5,000.00 ครูยุภาพร

ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ครูยุภาพร

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน ครูยุภาพร

สรางเครือขายประสานสัมพันธกับ

ชุมชนใหเขามามีสวนรวม ในการสงเสริม

การเรียนรูเพื่อการอยูอยางพอเพียงใน

สถานศึกษา/ชุมชน

ครูยุภาพร

ธนาคารโรงเรียน ครูจุรีรัตน

ขยะทองคํา ครูธนาธิป

รวม 5,000.00 - 0.00 0.00

คาเชาคอม 231,441 ครูสาธิต

คาติดตั้งและบํารุงเครือขาย 5,559 ครูสาธิต

รวม 0.00 237,000 0.00 0.00

สนับสนุนงานบริหารวิชาการ 28,170.00 ผอ.วีระพนธ

สนับสนุนงานบริหารบุคคล 27,000.00 ผอ.วีระพนธ

สนับสนุนงานบริหารงบประมาณ 27,000.00 ผอ.วีระพนธ

สนับสนุนงานบริหารทั่วไป 27,000.00 ผอ.วีระพนธ

รวม 109,170.00 - 0.00 0.00

1,101,600.00 267,000 216,750 - 

- 

0.00 1,101,600.00  216,750.00 

270 0.00 #VALUE! 0.00

รวมทั้งสิ้น 15 โครงการเปนเงิน

โครงการ กิจกรรม
เงินอุดหนุน

รายหัว
 เงินรายได

เงินพัฒนา

ผูเรียน

เงิน

ปจจัยพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบ

13. สถานศึกษาพอเพียง

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวยุภาพร พาลี

14. โครงการสอนคอมพิวเตอรกรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให เพื่อเพิ่มศักยภาพผูเรียน

ผูรับผิดชอบโครงการ วาที่รอยตรีสาธิต  ธรรมขันทา

15. พัฒนา สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาตามกลยุทธ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายพิชัย  ระเกตุ



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. รายละเอียดโครงการ 
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โครงการ สุขภาพอนามัยดี  ใตรมพระบารมี  
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ     
ผูที่รับผิดชอบ นายภานุพงศ  เหล็กเกตุ             
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 3 , 5 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6                                       
ระยะเวลาดําเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 - ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2563                                
                                
 
1. หลักการและเหตุผล        
 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกมีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนของโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ เปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การดําเนินการพัฒนาที่ผานมาพบวานักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและการออกกําลังกายสม่ําเสมอ นักเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน นักเรียนมีการปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ นักเรียนเห็นคุณคาตนเอง มีความมั่นใจ 
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม นักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน และนักเรียนสามารถ
สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป กีฬา/นันทนาการ โรงเรียนมีความ
ประสงคที่จะพัฒนาใหนักเรียนทุกคนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพในระดับคุณภาพที่สูงขึ้นและมี
ความย่ังยืนอยูในตัวนักเรียน อันจะสงผลใหประเทศมีประชากรที่สมบูรณแข็งแรง มีความสามารถ  
อยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข จึงเกิดโครงการน้ีขึ้น                      
 
2. วัตถุประสงค          
 1.  เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ  
 2.  เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 3.  เพ่ือพัฒนานักเรียนใหรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ     
 4.  เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 5.  เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน    
 6.  เพ่ือพัฒนานักเรียนใหสามารถสรางผลจากการเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป 
/กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ     
 
 3. เปาหมาย           
 1. เชิงปริมาณ  พัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ทุกคน    
รวมทั้งสิ้น 237 คน  
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 2. เชิงคุณภาพ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ทุกคน ไดรับการพัฒนาและสุขภาวะ
ที่ดี มีสุนทรียภาพเปนไปตามมาตรฐาน 
 
4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ       
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 กีฬาภายใน พ.ย.63 17,000.00 ครูภาณุพงศ เงินอุดหนุน 
2 สงเสริมพัฒนางาน

อนามัย 
ตลอดปการศึกษา 2,000.00 ครูภาณุพงศ เงินอุดหนุน 

3 สงเสริมกิจกรรม
นักเรียน 

ตลอดปการศึกษา 5,000.00 ครูธนาธิป เงินอุดหนุน 

4 กิจกรรมขยับกายบริหาร
จิต 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 

- ครูภาณุพงศ - 

5 ลานกีฬาตานยาเสพติด ภาคเรียนที่ 
1/2563 

- ครูสํารวย - 

6 เปดบานศิลปะ ภาคเรียนที่ 
2/2563 

- ครูธานิน - 

7 โรงเรียนปลอดบุหรี่ สุรา ตลอดปการศึกษา 1,500.00 ครูภาณุพงศ เงินอุดหนุน 
8 สงเสริมผูเรียนเติบโต

ตามวัย 
ตลอดปการศึกษา - ครูภาณุพงศ - 

9 กิจกรรมเฝาระวังและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 1,000.00 ครูสํารวย เงินอุดหนุน 

10 วันตอตานยาเสพติดโลก ภาคเรียนที่ 
1/2563 

- ครูสํารวย - 

11 วันเอดสโลก ภาคเรียนที่ 
1/2563 

- ครูสํารวย - 

12 กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

ตลอดปการศึกษา - ครูภาณุพงศ - 

13 กิจกรรมการแขงขันกีฬา
ภายนอก 

ตลอดปการศึกษา - ครูภาณุพงศ - 

14 The Voice (นครชุม) ภาคเรียนที่ 
2/2563 

- ครูภาณุพงศ - 

รวมทั้งสิน้ 26,500.00   
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5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 26,500.00 บาท        
  รวมทั้งสิ้น 26,500.00 บาท (สองหมื่นหกพันหารอยบาทถวน)   
            
6. การติดตามและประเมินผล  
        

ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 
1. รอยละ  80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลัง
กายสม่ําเสมอเพ่ิมขึน้                                                                   
2. รอยละ  80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
มีนํ้าหนักสวนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมขึ้น                                                        
3. รอยละ  80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
มีการปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหา
ทางเพศ                                    
4. รอยละ  80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลา 
แสดงออกอยางเหมาะสม เพ่ิมขึ้น                                                      
5. รอยละ  80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
มีมนุษยสมัพันธที่และใหเกียรติผูอ่ืน เพ่ิมขึ้น                      
6. รอยละ  80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สามารถสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป กีฬา/
นันทนาการ  

-  การสังเกต                               
-  การตรวจสอบการทํากิจกรรม       
 
-  การวัดนํ้าหนัก สวนสูง    
-  การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
-  การสอบถาม 
-  การตรวจสอบ 
-  การสังเกต 
 
 
-  การสังเกต 
 
 
-  การสังเกต 

 
-  การตรวจสอบผลงาน 

-  แบบสังเกต       
-  แบบตรวจสอบ 
 
-  แบบวัด 
-  แบบทดสอบ 
 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบตรวจสอบ 
-  แบบสังเกต 
 
 
-  แบบสังเกต 
 
 
-  แบบสังเกต 
 
-  แบบตรวจสอบ  

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีสขุนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ    
 2. นักเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน   
 3. นักเรียนรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ       
 4. นักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม   
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 5. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธทีดี่และใหเกียรติผูอ่ืน      
 6. นักเรียนสามารถสรางผลจากการเขารวมกิจกรรมศลิปะ ดนตรี/นาฏศิลป /กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 7. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสุขภาวะ
และสุนทรียภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานเพ่ิมขึ้น และผลผลิตรวมทัง้
ผลการดําเนินงาน ของโรงเรียนเปนที่พึงพอใจของผูเกี่ยวของทุกฝาย  
 
 
 

 (ลงช่ือ) ........................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นายภาณุพงศ  เหล็กเกตุ)   
  ครูผูชวย   
     
     
     
 (ลงช่ือ) ........................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     
     
 (ลงช่ือ) ........................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ เสริมสรางความรักชาติ ทํานุบํารุงสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ 
 เทิดพระเกียรติตอสถาบันพระมหากษัตริย  
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ     
ผูที่รับผิดชอบ   นางสํารวย  จีนดวง , นายธนาธิป  อุบลออน            
สนองกลยุทธ    โรงเรียน ขอ 1 สงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรยีน จัดกิจกรรม  
     สรางจิตสํานึกและปฏิบัติตนเปนผูนําในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
     ตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานดานผูเรียน                                   
ระยะเวลาดําเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 - ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2563                               
 
 
1. หลักการและเหตุผล        
 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกไดจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะใหนักเรียน
ทุกคนของโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงคเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนไดเห็นคุณคาในดานคุณธรรมจริยธรรม จึงจัดกิจกรรมที่สรางความดี
งามใหนักเรียนไดเห็นคุณคาในตนเอง มีความเอ้ืออาทร กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิด 
และวัฒนธรรมที่แตกตาง เปนผูที่สามารถปรับเปลี่ยนพรอมยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุขและคานิยมที่พึงประสงคตามหลักสูตรใหแกนักเรียน อันสงผลใหนักเรียนมี
ความตระหนัก พรอมทั้งสามรถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน พรอมเปนคนดีของสังคมตลอดไป  
 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกมีความประสงคที่จะพัฒนาใหนักเรียนทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรม ในระดับคุณภาพที่สูงขึ้นและมีความย่ังยืนอยูในตัวนักเรียน อันจะสงผลใหประเทศ
มีประชากรที่สมบูรณแข็งแรง มีความสามารถ อยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข จึงเกิดโครงการน้ีขึ้น                        
 
2. วัตถุประสงค          
 1. เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร  
 2. เพ่ือใหนักเรียนมีความเอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูตอผูมีพระคุณ 
 3. เพ่ือใหนักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
 4. เพ่ือใหนักเรียนมีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 5. เพ่ือใหนักเรียนมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 
3. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จํานวน 237 คน ไดรับการ
พัฒนาใหมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค มีความเอ้ืออาทรผูอ่ืน
และกตัญูตอผูมีพระคุณ   ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตางที่พึงประสงค ที่ดีงามตาม
หลักสูตร  มีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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 2. เชิงคุณภาพ   นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีความประพฤติดาน
คุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืนและกตัญูตอผูมีพระคุณ   
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตางที่พึงประสงค ที่ดีงามตามหลักสูตรเพ่ิมขึ้น และมีความ
ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ  
       
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 เด็กดีมีคุณธรรม ตลอดปการศึกษา - ครูสํารวย - 
2 วันสถาปนาโรงเรียน 31 พ.ค.63 4,000.00 ครูกรรณิกา เงินอุดหนุน 
3 เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 
ตลอดปการศึกษา 4,000.00 ครูธนาธิป 

เงินอุดหนุน 

4 วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ตลอดปการศึกษา 4,000.00 ครูธนาธิป 
เงินอุดหนุน 

5 ปฐมนิเทศนักเรียน 14 พ.ค. 63 1,000.00 ครูชินพันธ เงินอุดหนุน 
6 ปจฉิมนิเทศนักเรียน 31 มี.ค. 64 5,000.00 ครูธนาธิป เงินอุดหนุน 
7 อบรมคุณธรรม 

จริยธรรมประจําสัปดาห 
ตลอดปการศึกษา 

- 
ครูสํารวย 

- 

8 สงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

มิ.ย.63 
- 

ครูธนาธฺป 
- 

9 คายเยาวชนคนดีศรี
รัชมังคลาภิเษก 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 23,840.00 

ครูสํารวย เงินกิจกรรม
พัฒนา
นักเรียน 

10 โรงเรียนสุจริต ตลอดปการศึกษา - ครูธานิน - 
11 โรงเรียนวิถีพุทธ ตลอดปการศึกษา - ครูสํารวย - 
12 จิตสาธารณะเพ่ือชุมชน ตลอดปการศึกษา - ครูสํารวย - 
13 หมูบานรักษาศีล 5 ตลอดปการศึกษา - ครูธนาธิป - 

 41,840.00   
5. เงินประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 18,000 บาท  
 2. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (กิจกรรมพัฒนานักเรียน) 
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 23,840 บาท  
 รวมทั้งสิ้น 41,840.00 บาท (สี่หมื่นหน่ึงพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน)   



 

 

33 

6. การติดตามและประเมินผล  
        

ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1. รอยละ 80 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา มคีุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะทีพึ่งประสงคตามหลักสูตร  
2.  รอยละ 80 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา มคีวามเอ้ืออาทรผูอ่ืนและ
กตัญูตอผูมีพระคุณ 
3.  รอยละ 80 ของนักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษา ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง 
4.รอยละ 80 ของนักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษา มีความตระหนัก รูคุณคา           
รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

5. รอยละ 80 ของนักเรียนมีความ
จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

- การเขารวมกิจกรรม 
 
 
- การเขารวมกิจกรรม 
 
 
- การเขารวมกิจกรรม 
 
 
- การเขารวมกิจกรรม 

- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร  
 2. นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูตอผูมีพระคุณ 
 3. นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
 4. นักเรียนมีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 5. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จดักิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม มคีวามเอ้ืออาทรผูอ่ืนและมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง มีความตระหนัก รูคณุคา รวมอนุรกัษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และฒคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานเพ่ิมขึ้น และมีผลผลิตรวมถึงดําเนินการเปนที่พึงพอใจ
ของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
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 (ลงช่ือ) ............................................................ ผูเสนอโครงการ 
  (นางสํารวย  จนีดวง)   
  ครู  คศ.3   
     
     
 (ลงช่ือ) ………………………………….………………… ผูเสนอโครงการ 
  (นายธนาธิป  อุบลออน)   
  ครู คศ.1   
     
     
 (ลงช่ือ) ........................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     
     
 (ลงช่ือ) ............................................................ ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ     
ผูที่รับผิดชอบ นายพิชัย ระเกตุ , นายสาธิต ธรรมขันทา  
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 5 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ.3 ตัวบงช้ีที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4                                    
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564                                
                                 
 
1. หลักการและเหตุผล        
 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกมีหนาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาใหนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา ทุกคนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถาม เพ่ือคนควาหาความรู
เพ่ิมเติม มีการทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน พรอมทั้งสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู 
เขียน นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา สามารถคาดการณ พรอมทั้งตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบกับมีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน ดวยความภาคภูมิใจ และใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
นําเสนองาน ผลการดําเนินการพัฒนาพบวานักเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ดังน้ันโรงเรียนตองมีการพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองรักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง พรอมทั้งเพ่ิมพูนความสามารถนักเรียนใหมีผล
การอาน การเขียนและแสวงหาความรู รักเรียนรู   พรอมทั้งใชเทคโนโลยีในการเรียนรูนําเสนองานให
เกิดประสิทธิผลที่ดีเพ่ิมขึ้นตอไป                        
 
2. วัตถุประสงค          
 1. เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน แสวงหาความรูดวยตนเอง จากหองสมุด แหลงเรียนรู 
และสื่อตางๆ  
 2. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการอาน เขียน ต้ังคําถาม นําเสนอแนวคิด แกปญหาดวย
ตนเอง 
 3. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือการเรียนรู
รวมกัน 
 4. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการคนควาใฝเรียนรูจากจากการอานและใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรู 
 
3. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ   
  1.1 นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จํานวน 237 คน  ไดรับการพัฒนา
ใหมีนิสัยรักการอาน แสวงหาความรูดวยตนเอง จากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ มีทักษะใน
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การอาน เขียน ต้ังคําถาม นําเสนอแนวคิด แกปญหาดวยตนเอง มีทักษะในการเรียนรูรวมกันเปนกลุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือการเรียนรูรวมกันและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู 
 2.  เชิงคุณภาพ   
  2.1 นักเรียนรอยละ 80 มีนิสัยรักการอาน การเขียนและการฟง รูจักต้ังคําถามเพ่ือหา
เหตุผล 
  2.2 นักเรียนรอยละ 80 รูจักแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
  2.3 นักเรียนรอยละ 80 มีวิธีการเรียนรูของตนเองและเรียนรูรวมกับผูอ่ืนได สนุกกับการ
เรียนและชอบมาโรงเรียน  
  2.4 ผูเกี่ยวของรอยละ 80 มีความพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 
4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ  
       
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 เศรษฐกิจพอเพียงสู
ทักษะอาชีพ ไดแก 
- ชางซอม
รถจักรยานยนตเบ้ืองตน 
- ชางทาสีและ
คอมพิวเตอร 
- งานเกษตร (พืช) 
- ฯลฯ 

ตลอด 
ปการศึกษา 

- ครูสาธิต - 

2 กบนอกกะลา ตลอด 
ปการศึกษา 

- ครูพิชัย - 

 1 คน 1 ทักษะอาชีพ ตลอด 
ปการศึกษา 

2,000.00 ครูสาธิต - 

2 สงเสริมนิสัยรกัการอาน-
ของนักเรียนเพ่ือเปน
บุคคลแหงการเรียนรู 

ตลอด 
ปการศึกษา 

 ครูชนกานต เงินอุดหนุน 

3 STEM EDUCATION ตลอด 
ปการศึกษา 

- ครูพิชัย  

รวมทั้งสิน้ 2,000.00   
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5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 2,000.00 บาท  
  รวมทั้งสิ้น 2,000.00 บาท (สองพันบาทถวน)   
 
6. การติดตามและประเมินผล  
        

ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1.  รอยละ 80 ของนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษา ทกุคนมีนิสัยรักการอาน 
แสวงหาความรูดวยตนเอง จากหองสมุด 
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ  
2.  รอยละ 80ของนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษา ทกุคนมีทักษะในการอาน 
เขียน ต้ังคําถาม นําเสนอแนวคิด แกปญหา
ดวยตนเอง 
3. รอยละ 80 ของนักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจมีทักษะในการเรียนรู
รวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือ
การเรียนรูรวมกัน 
4. รอยละ 80 ของนักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษามีความใฝเรียนรูจากการอานและใช
เทคโนโลยีในการเรียนรู 

- การเขารวมกิจกรรม 
- ตรวจสอบการทํา
กิจกรรม/ผลงาน 
 
- การเขารวมกิจกรรม 
- ตรวจสอบการทํา
กิจกรรม/ผลงาน 
 

- การเขารวมกิจกรรม 
- ตรวจสอบการทํา
กิจกรรม/ผลงาน 
 

 
- การเขารวมกิจกรรม 
- ตรวจสอบการทํา
กิจกรรม/ผลงาน 

-แบบประเมิน 
-การตรวจสอบในการทํา
กิจกรรม 
 
- แบบประเมิน 
- ผลงาน 
 

 
 

- แบบประเมิน 
- ผลงาน 
 
 

 
- แบบประเมิน 
- ผลงาน 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน แสวงหาความรูดวยตนเอง จากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อ
ตางๆ  
 2. นักเรียนมีทกัษะในการอาน เขียน ต้ังคําถาม นําเสนอแนวคิด แกปญหาดวยตนเอง 
 3. นักเรียนมีทกัษะในการเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลีย่นความคิดเพ่ือการเรียนรูรวมกัน 
 4. นักเรียนมีทักษะในการคนควาใฝเรียนรูจากจากการอานและใชเทคโนโลยีในการเรียนรู 
 5. โรงเรียนบานนํ้าลอมจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน แสวงหาความรูดวย
ตนเอง จากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ มีทักษะในการอาน เขียน ต้ังคําถาม นําเสนอแนวคิด 
แกปญหาดวยตนเอง และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ รวมทั้งสามารถใช
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เทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงานตามมาตรฐานเพ่ิมขึ้น และผลผลิตรวมทั้งผลการ
ดําเนินงาน ของโรงเรียนเปนที่พึงพอใจของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
 
 
 

 (ลงช่ือ) ........................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
  ครู คศ.3   
     
     
 (ลงช่ือ) ........................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นายสาธิต ธรรมขันทา)   
  ครู คศ.1   
     
     
 (ลงช่ือ) ........................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     
     
 (ลงช่ือ) ........................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ     
ผูที่รับผิดชอบ นางสาวฉัตรชฎา  จันทรเจียวใช , นายธีรพล ทวมทอง            
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 6 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เหมาะสม  
 สอดคลองกับบริบทและปณธิานของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา ดานผูเรียน                              
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564 
                                 
 
1. หลักการและเหตุผล        
 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกมีหนาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาใหนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษา ทุกคนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถาม เพ่ือคนควาหา
ความรูเพ่ิมเติม มีการทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน พรอมทั้งสรุปความคิดจากเรื่องที่
อาน ฟง ดู เขียน นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา สามารถคาดการณ พรอมทั้งตัดสินใจแกปญหาของ
ตนเองโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดอยางเปนระบบ คิดวิเคราะห ตลอดจนสามารถแกปญหา 
ปรับตัวเขากับสังคมและอยูรวมกันไดอยางเหมาะสม  การดําเนินการพัฒนาที่ผานมาพบวา นักเรียน
ขาดทักษะในดานการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค แกปญหาอยางเปนระบบ ที่ตองแกไข  ดังน้ัน
โรงเรียนตองมีการพัฒนาการคิดวิเคราะห ของนักเรียน อยางตอเน่ืองตอไป 
 การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวไดจึงเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ  และมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค
เหมาะสมแกกาลเวลาและบริบทสังคมไทยดังปรากฏจากนโยบาลทางการปฏิรูปการศึกษาใหมี
ความสําคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน  เนน
ใหนักเรียนนักเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

ดังน้ันทางโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  จึงไดพัฒนานักเรียนใหมีความรูและทักษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตรตามอุดมการณและหลักการจัดกิจกรรมการศึกษาตามมาตรฐานที่ 5 และเพ่ือให
นักเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร เปนคนดี  คนเกงและมีความสุขอยางแทจริง  มี
ความย่ังยืนอยูในตัวนักเรียนอันจะสงผลใหประเทศมีประชากรที่มีความรูความสามารถ อยูรวมกันใน
สังคมอยางเปนสุข                        
 

2. วัตถุประสงค          
 1. เพ่ือใหนักเรียนสรุปจากเรื่องที่อาน ฟง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนไดตาม
ความคิดของตนเองอยางเปนระบบ 

 2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถ นําเสนอแนวคิด แกปญหาดวยตนเอง 
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 3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย ตัดสินใจแกปญหา ดัวยตนเองโดยมีเหตุผล
ประกอบปรับตัวเขากับสังคมและอยูรวมกันได 
  4. เพ่ือใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานของตนเองไดดวยความภาคภูมิใจ 
 5. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

6. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
7. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 

  8. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 
9. เพ่ือให นักเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 

10. เพ่ือใหนักเรียนทํางานอยางมีความสุขมุงมั่นพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

11. เพ่ือใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

12. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 

3. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ   
  1.1 นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีการสรุปจากเรื่องที่อาน ฟง ดูและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนไดตามความคิดของตนเองอยางเปนระบบ นําเสนอแนวคิด แกปญหาดวย
ตนเองมีความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานของตนเองไดดวยความภาคภูมิใจปรับตัวเขากับสังคมและ
อยูรวมกันไดทุกคน 

1.2 พัฒนานักเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ในระดับดี (80%) 
1.3 นักเรียนมีโอกาสไดแสดงความสามารถ และความถนัดของตนเอง ระดับดี (90%) 

 1.4  นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ระดับดี (90%)  
  1.5  นักเรียนไดรับประโยชนจากการดําเนินกิจกรรม รอยละ90 
 2.  เชิงคุณภาพ   
  2.1 นักเรียนรอยละ 80 มีการสรุปจากเรื่องที่อาน ฟง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนไดตามความคิดของตนเองอยางเปนระบบ นําเสนอแนวคิด แกปญหาดวยตนเองมีความคิดริเริ่ม
และสรางสรรคผลงานของตนเองไดดวยความภาคภูมิใจปรับตัวเขากับสังคมและอยูรวมกันไดทุกคน
ตามมาตรฐานเพ่ิมขึ้น  

2.2 นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรเพ่ิมขึ้น 
2.3 นักเรียนมีการ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง  และมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ
หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
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4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ      
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 
ลูกเสือ - เนตรนารี 
 

ม.ค.63 21,970.00 ครูพิชัย 
เงินกิจกรรม

พัฒนา
นักเรียน 

2 
พัฒนาและสงเสริมงาน
วิชาการเพ่ือยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ตลอดปการศึกษา 54,000 ครูฉัตรชฎา เงินอุดหนุน 

3 ทัศนศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 

/2563 
80,000.00 ครูกรรณิกา 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
นักเรียน 

4 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ตลอดปการศึกษา 6,000 ครูธีรพล เงินอุดหนุน 

5 
จางครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 208,500.00 ครูพิชัย เงินอุดหนุน 

6 
สงเสริมงานและจัดซื้อ
พัสดุกลาง 

ตลอดปการศึกษา 130,430.00 ครูภาณุพงศ เงินอุดหนุน 

7 
พัฒนางานสื่อ และ
เทคโนโลยี 

ตลอดปการศึกษา 10,000.00 ครูสาธิต เงินอุดหนุน 

8 
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูภาษาไทย 

ตลอดปการศึกษา 4,000.00 ครูกรรณิกา เงินอุดหนุน 

9 
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

ตลอดปการศึกษา 4,000.00 ครูพิชัย เงินอุดหนุน 

10 
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 

ตลอดปการศึกษา 10,000.00 ครูภรรทนพ เงินอุดหนุน 

11 
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูสังคมศกึษาฯ 

ตลอดปการศึกษา 4,000.00 ครูชินพันธ เงินอุดหนุน 

12 
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูสุขศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 4,000.00 ครูกฤษณะ เงินอุดหนุน 

13 
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูศิลปะ 

ตลอดปการศึกษา 2,000.00 ครูกธานิน เงินอุดหนุน 

14 
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูการงานอาชีพ 

ตลอดปการศึกษา 8,000.00 ครูยุภาพร เงินอุดหนุน 

15 
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ 

ตลอดปการศึกษา 4,000.00 ครูจุรีรัตน เงินอุดหนุน 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

16 
DLTV , DLiT , ETV 
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 

ตลอดปการศึกษา - ครูสาธิต - 

17 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใช
กระบวนการความ
รวมมือ 

ตลอดปการศึกษา 46,000.00 ครูฉัตรชฎา 
เงินกิจกรรม

พัฒนา
นักเรียน 

18 
ปรับสภาพนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

- ครูชินพันธ - 

19 
แขงขันศิลปหตัถกรรม
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 

- ครูฉัตรชฎา - 

20 คายวิทยาศาสตร 
ภาคเรียนที่ 
2/2563 

- ครูธนาภรณ - 

21 English Camp 
ภาคเรียนที่ 
2/2563 

- ครูจุรีรัตน 
- 

22 สัปดาหวิทยาศาสตร ส.ค.63 - ครูภรรทนพ - 

23 อาเซียนศึกษา ส.ค.63 - ครูชินพันธ - 

24 
กิจกรรมสงเสรมิทักษะ
คอมพิวเตอร 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

- ครูสาธิต 
- 

รวมทั้งสิน้ 596,900.00   
 
5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 448,930.00 บาท  
 2. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนานักเรียน (15 ปเรียนฟรี) จํานวน 147,970.00 บาท  
  รวมทั้งสิ้น 596,900.00 บาท (หาแสนเกาหมื่นหกพันเการอยบาทถวน)   
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6. การติดตามและประเมินผล  
        

ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1. รอยละ 80 ของนักเรียนทุกคน สรุปจาก
เรื่องที่อาน ฟง ดูและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนไดตามความคิดของตนเองอยาง
เปนระบบ 
2. รอยละ 80 ทุกคนมีสามารถ นําเสนอ
แนวคิด แกปญหาดวยตนเอง 
3. รอยละ 80 ของทุกคนสามารถกําหนด
เปาหมาย ตัดสินใจแกปญหา ดัวยตนเอง
โดยมีเหตุผลประกอบปรับตัวเขากับสังคม
และอยูรวมกันได 
4. รอยละ 80 ของทุกคนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
5. รอยละ 80 ของนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑเพ่ิมขึ้น 
6. รอยละ 85 ของนักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑเพ่ิมขึ้น 
7. รอยละ  85 ของนักเรียนมีผลการ
ประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑเพ่ิมขึ้น 

- การเขารวมกิจกรรม 
- ตรวจสอบการทํา
กิจกรรม/ 
ผลงาน 
- การสังเกต 
 
- การตรวจสอบการทํา
กิจกรรม 
 
 
- การวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
- การตรวจสอบผลงาน 
 
 
 

-แบบประเมิน 
-การตรวจสอบในการทํา
กิจกรรม 
- ผลงาน 
- แบบสังเกต 
- แบบตรวจสอบ 
- แบบวัดและประเมินผล 
 
 
 
 

8. รอยละ 80 ของการวางแผนการทํางาน
และดําเนินการจนสําเร็จ 
9. รอยละ 80 ของการทํางานอยางมี
ความสุข  มุงมัน่พัฒนางาน และภูมิใจ
ผลงานของตนเอง 
10. รอยละ 80 ของการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
11. รอยละ 80 ของการมีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

-  การสังเกต 
-  การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน 
-  การสอบถาม 
 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบตรวจสอบ 
-  แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนสรุปจากเรื่องที่อาน ฟง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนไดตามความคิดของ
ตนเองอยางเปนระบบ 
 2. นักเรียนสามารถ นําเสนอแนวคิด แกปญหาดวยตนเอง 
 3. นักเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย ตัดสินใจแกปญหา ดัวยตนเองโดยมีเหตุผลประกอบ
ปรับตัวเขากับสังคมและอยูรวมกันได 
  4. นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานของตนเองไดดวยความภาคภูมิใจ 
 5. นักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

6. นักเรียนมผีลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
7. นักเรียนมผีลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขยีนเปนไปตามเกณฑ 

  8. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 
9. นักเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
10. นักเรียนทาํงานอยางมีความสุขมุงมั่นพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
11. นักเรียนทาํงานรวมกับผูอ่ืนได 

 12. นักเรียนมคีวามรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
 13. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานเพ่ิมขึ้น และผลผลิต
รวมทั้งผลรวมทั้งผลการดําเนินงาน ของโรงเรียนเปนที่พึงพอใจของผูเกี่ยวของทุกฝาย   
 

 (ลงช่ือ) ............................................................. ผูเสนอโครงการ 
  (นางสาวฉัตรชฎา จันทรเจียวใช)   
  ครู คศ.1   
     
 (ลงช่ือ) ............................................................. ผูเสนอโครงการ 
  (นายธีรพล ทวมทอง)   
  ครูผูชวย   
     
 (ลงช่ือ) .............................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     
 (ลงช่ือ) .............................................................. ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางศึกษา / ผูบรหิารสถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารบุคคล     
ผูที่รับผิดชอบ นางสาวภรรทนพ พงษพานทอง  
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 1 , 3 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. 7 ตัวบงช้ีที่ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5                                    
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564                               
                                 
 
1. หลักการและเหตุผล          
 การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุงหมายที่จะจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณเปนคนดี มีความรู ความสามารถ การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง และมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ดี ฝายบริหารซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการ เปนตัว
จักรสําคัญในการบังคับบัญชา การควบคุมและบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญ
ของผูบริหาร ดังน้ันการศึกษาดูงาน การฝกอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ เจตคติที่ดี 
ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากรในฝายบริหาร จึงเปนแนวทางที่มีความสําคัญและ
จําเปน ตอความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งครูซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาของชาติ  ครูจึงควรเปนผูทรงไวซึ่งภูมิรูและภูมิธรรม อาจกลาวไดวา ครู
ตองมีความรูและทักษะ ซึ่งจําเปนตองไดรับการสนับสนุน และใหโอกาสในการพัฒนาตนเองของครู 
อยางจริงจัง  ทั้งการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การไดรับการฝกอบรม  การศึกษา
ดูงาน ตลอดจน การสงเสริมใหครูมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน  โดยเฉพาะอยางย่ิงการมี หรือ 
เลื่อนวิทยฐานะตาม มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 ซึ่งเปนยุทธวิธีที่สําคัญที่จะพัฒนาศักยภาพของครู ที่จะทําใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุ
เปาหมาย โรงเรียนจึงเสนอใหมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสายงานครูและบุคลากร ใหมีการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนดานพัฒนาครูบุคลากรทางศึกษาเพ่ือใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน     
การพัฒนาศักยภาพขาราชการครู ทําใหมีการปฏิบัติงานและเลื่อนวิทยฐานะเพ่ิมขึ้น โดยผูบริหารมี
วิสัยทัศนภาวะผูนําและมีความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหพรอมรับการกระจายอํานาจ  ตลอดจนชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร เปนชุมนุมในหลักสูตรการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ สพฐ. กําหนดใหโรงเรียนจัดขี้น เพ่ือสนับสนุนพัฒนาผูเรียนใหมีระเบียบวินัย 
มีรางกายแข็งแรง หางไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ มีความรูพ้ืนฐาน  

                      
2. วัตถุประสงค          
 1. เพ่ือพัฒนาครูใหเปนผูมีความสามารถกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
 2. เพ่ือพัฒนาครูใหมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเรียน 
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 3. เพ่ือพัฒนาครูใหเปนผูใหคําแนะนํา  คําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้ง 
ดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 
 4. เพ่ือพัฒนาครูใหเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
 5. เพ่ือพัฒนาครูใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา   
เต็มความสามารถ 
 
3. เปาหมาย 
 1. ดานปริมาณ   
 1.1 พัฒนาครูใหปฏิบัติตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับนักเรียน 
รวมทั้งสิ้น 20 คน  
 2.  ดานคุณภาพ   
  2.1 ครูรอยละ 80 เปนผูมีความสามารถกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 2.2 ครูรอยละ 80 เปนผูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเรียน เปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  
  
4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ  
       
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร 
ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
โรงเรียนสูการเปนครูของ
พระราชา 

ตลอดป
การศึกษา 

120,000.00 ครูภรรทนพ เงิน
อุดหนุน+
เงินรายได 

2 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
แ ล ะ นํ า เส น อ ผ ล ง า น
ประจําป 

ม.ค.64 – 
ก.พ.64 

25,000 ครูธีรพล เงินอุดหนุน 

3 พัฒนาระบบนิเทศ ตลอดป
การศึกษา 

- ครูธีรพล - 

4 ครูดีเดนศรีรัชมังคลาภิเษก ม.ค.64 – 
ก.พ.64 

 ครูกรรณิกา  

5 ส วัส ดิ ก าร โรงเรียน เพ่ื อ
ผูบริหาร ครูและบุคลากร
ของโรงเรียน 

ตลอดป
การศึกษา 

 ครูกรรณิกา  
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6 สรางขวัญและกําลังใจเพ่ือ
พัฒ นาผู บ ริหาร ครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 

ตลอดป
การศึกษา 

   

รวมทั้งสิ้น 145,000.00   
 
5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 120,000.00 บาท 
 2. เงินรายไดสถานศึกษา จํานวน 25,000.00 บาท   
  รวมทั้งสิ้น 145,000.00 บาท (หน่ึงแสนสีห่มื่นหาพันบาทถวน)   
           
6. การติดตามและประเมินผล  
        

ตัวบงชี ้ วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1.ครูรอยละ  100 มีความสามารถ 
กําหนด เปาหมายคุณภาพผูเรียน 
ทั้ งด านความรู  ทั กษะ  กระบวนการ    
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
2.ครูรอยละ 100 มีการวิเคราะหผู เรียน   
เปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของผูเรียน 
3. ครูรอยละ  100 เปนแบบอยางที่ดีและ
เปน สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
4. ครูรอยละ  100 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 
5 .ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น    
โครงการ/กิจกรรม 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบขอมูล 
- ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
-  แบบสรุปบันทึกขอมูล 
-  สมุดบันทึกการนิเทศ 
- แบบประเมิน 
 
 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ครูเปนผูมีความสามารถกําหนดเปาหมายคุณภาพผู เรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
 2. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเรียน 
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 3. ครูเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
 4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ 
 5. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีครูที่มีคุณภาพและ ความสามารถในการพัฒนา
ผูเรียน  ดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค จัดทําวิเคราะห
ขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล ใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู ออกแบบการเรียนรู ที่สนองตอบ
ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม นําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ใหคําแนะนําปรึกษา ทําวิจัย
แกปญหาใหแกนักเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกมีคุณภาพตามมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ผลผลิตเปนที่พึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย 
 
 
 

 (ลงช่ือ) ............................................................. ผูเสนอโครงการ 
  (นางสาวภรรทนพ พงษพานทอง)   
  ครู คศ.2   
     
     
 (ลงช่ือ) ............................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     
     
 (ลงช่ือ) ............................................................. ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ สงเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารบุคคล     
ผูที่รับผิดชอบ นางสาวฉัตรชฎา จันทรเจียวใช , นายธีรพล ทวมทอง  
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 1 , 3 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. 7 ตัวบงช้ีที่ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5                                    
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564                                
                                 
 
1. หลักการและเหตุผล          

  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และการ
ดําเนินการที่ผานมาพบวา ครู ความสามารถในการพัฒนาผูเรียน  ดานความรู ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค  จัดทําวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล ใชในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู ออกแบบการเรียนรูที่สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเด็ก สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม นําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู ใหคําแนะนําปรึกษา ทําวิจัยแกปญหาใหแกนักเรียนทั้งดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิต อยูในระดับ ดี (80 %) ดังน้ันโรงเรียนมีความประสงคที่จะพัฒนาใหพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของครูตามบทบาทหนาที่อยางประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้นตอไป 

                      
2. วัตถุประสงค          

 1. เพ่ือพัฒนาครูใหออกแบบและจัดการเรียนรูที่สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล
และ พัฒนาการทางสติปญญา 
 2 . เพ่ือพัฒนาครูให ใชสื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและ                
ภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
 3. เพ่ือพัฒนาครูใหมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลาย 
 4. เพ่ือพัฒนาครูใหเเปนผูวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
 
3. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ   
 1.1 พัฒนาครูใหปฏิบัติตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับนักเรียน 
รวมทั้งสิ้น 20 คน 
 2.  เชิงคุณภาพ   
  2.1 ครูรอยละ 80 ออกแบบและจัดการเรียนรูที่สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล
และ พัฒนาการทางสติปญญา 
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  2.2 ครรูอยละ 80 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกบัการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
   2.3 ครรูอยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลาย 
   2.4 ครรูอยละ 80 เปนผูวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  
  
4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ  
       
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ผลิตสื่อ ICT ตลอดปการศึกษา 3,000.00 ครูสาธิต เงินอุดหนุน 
2 1 คน 1 นวัตกรรม 1 วิจัย ตลอดปการศึกษา - ครูฉัตรชฎา - 
3 1 คน 1 แผนการเรียนรู ตลอดปการศึกษา - ครูฉัตรชฎา - 
4 เปดบานวิชาการ ภาคเรีรยนที่ 

2/2563 
5,000.00 ครูธีรพล เงินรายได

สถานศึกษา 
รวมทั้งสิน้ 8,000.00   

 
5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 3,000 บาท 
 2. เงินรายไดสถานศึกษาจํานวน 5,000.00 บาท   
  รวมทั้งสิ้น 8,000.00 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)   
 
6. การติดตามและประเมินผล  
        

ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1. ครูรอยละ 80 ออกแบบและจัดการ
เรียนรูที่สนองตอบความแตกตางระหวาง
บุคคลและ พัฒนาการทางสติปญญา 
2. ครูรอยละ 80 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู 
 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบขอมูล 
- ประเมิน 
 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
-  แบบสรุปบันทึกขอมูล 
-  สมุดบันทึกการนิเทศ 
- แบบประเมิน 
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ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

3. ครูรอยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่
มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลาย 
4. ครูรอยละ 80 เปนผูวิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบขอมูล 
- ประเมิน 
 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
-  แบบสรุปบันทึกขอมูล 
-  สมุดบันทึกการนิเทศ 
- แบบประเมิน 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปญญา 
 2. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู 
 3. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย 
 4. ครูเปนผูวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับ
การสอน 
 5. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีครูที่มีคุณภาพและ ความสามารถในการพัฒนา
ผูเรียน  ดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค จัดทําวิเคราะห
ขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล ใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู ออกแบบการเรียนรู ที่สนองตอบ
ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม นําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ใหคําแนะนําปรึกษา ทําวิจัย
แกปญหาใหแกนักเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกมีคุณภาพตามมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ผลผลิตเปนที่พึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย 
 
 

 (ลงช่ือ) ................................................................ ผูเสนอโครงการ 
  (นางสาวฉัตรชฎา จันทรเจียวใช)   
  ครู คศ.1   
     
     
 (ลงช่ือ) ................................................................. ผูเสนอโครงการ 
  (นายธีรพล ทวมทอง)   
  ครูผูชวย   
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 (ลงช่ือ) ................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     
     
 (ลงช่ือ) ................................................................. ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน SBM 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป     
ผูที่รับผิดชอบ นายพิชัย  ระเกตุ , วาที่รอยตรีสาธิต ธรรมขันทา  
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. 8 ตัวช้ีวัดที่ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6                                      
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564                               
                                 
 
1. หลักการและเหตุผล          

  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ไดนําหลักการบริหารแบบมีสวนรวมนํามาใชในการ
บริหารงานของโรงเรียนเพ่ือจัดการบริหารงานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลการดําเนินงานในการบริหารงานของผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา ในการพัฒนาผูเรียน บุคลากร
ในโรงเรียนมีสวนรวมในการบริหารงานดานวิชาการและการจัดการ  การบริหารจัดการสถานศึกษา
น้ันบรรลุเปาหมาย ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมกับการกระจายอํานาจ 
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพอใจผลการจัดการบริหารการจัดการศึกษา  ผูบริหารใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสในการจัดการศึกษา  

 นอกจากน้ีการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เปนวิธีการที่ดีในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะมุงเนนการกระจายอํานาจ เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได ซึ่งมี
องคประกอบ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม  
หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุมคา การบริหารสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
ในวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษาจะตองมีเครื่องมือที่จะนํามาใชประกอบการบริหารการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล คือ การวางแผนและจัดการเชิงยุทธศาสตร การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ มีการ
กําหนดผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวัง มีตัวช้ีวัด มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดอยาง
ชัดเจน   

 การบริหารกระบวนงาน เปนการบริหารจัดการการศึกษาอยางเปนระบบทั้งฝายงาน และ
กลุมสาระการเรียนรูเพ่ือใหบริหารจัดการอยางคุมคา และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช  
เพ่ือประชาสัมพันธ  เผยแพรกิจกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหผูเก่ียวของ และผูมีสวนไดสวน
เสียไดรับรูถึงความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบไดและคุมคาในการบริหารจัดการ  
 
2. วัตถุประสงค          
 1. เพ่ือพัฒนาเครือขายแหงการเรียนรูดวยระบบ ICT ที่ สามารถเขาถึ งไดอยางมี
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งทุกดาน 
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 2. เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับจากผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 
3. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ   
  1.1 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีเครือขายแหงการเรียนรูดวยระบบ ICT ที่
สามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งทุกดาน 
  1.2 กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีผลการพัฒนาคุรภาพ
การศึกษาที่สูงขึ้น 
                 1.3 มีรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ  
  1.4 บุคลากรของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ตลอดจนผูปกครองและ
ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. เชิงคุณภาพ   
 2.1 บุคลการของโรงเรียน ตลอดจนผูปกครองและผูเกี่ยวของไดรับขาวสาร ความรู
เกี่ยวกับแหลงเรียนรู  หองปฏิบัติตาง ๆ รอยละ 80 
 2.2 ครูรอยละ 80 มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและความ
ตองการของผูเรียน 
 2.3 ครูรอยละ 80 มีการนําแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 
 2.4 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนา
โรงเรียน แผนปฏิบัติการโรงเรียน ครบถวนสมบูรณ ครอบคลุม 
 2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนําระบบการประกันคุณภาพมาใชใน
การพัฒนางานไมตํ่ากวารอยละ 80 
                 2.6 รอยละ 80 ของผูเก่ียวของมีความพึงพอใจในการพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  
  
4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ        
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
พัฒนาเครือขาย ICT
บริหารจัดการศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 
 

44,940.00 
 

ครูสาธิต 
เงินกิจกรรม

พัฒนา
ผูเรียน 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2 จัดสาธารณูปโภคเพ่ือ
บริหารจัดการศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 140,000.00 ครูภรรทนพ เงินอุดหนุน 

3 พัฒนางานยานพาหนะ ตลอดปการศึกษา 15,000.00 ครูพิชัย เงินอุดหนุน 
4 พัฒนางานสารสนเทศ

โรงเรียน 
ตลอดปการศึกษา 2,000.00 ครูสาธิต เงินอุดหนุน 

5 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน SBM 

ตลอดปการศึกษา 130,000.00 ผอ.วีระพนธ เงินอุดหนุน 

รวมทั้งสิน้ 321,940.00   
 
5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 277,000.00 บาท  
 2. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 44,940.00 บาท 
  รวม  321,940.00 บาท (สามแสนสองหมื่นหน่ึงพันเการอยสี่สิบบาทถวน)   
 
6. การติดตามและประเมินผล        

ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1. รอยละ  80 ของผู เก่ียวของพึงพอใจ
เครือขายแหงการเรียนรูดวยระบบ ICT ที่
สามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการของโรงเรียนใหมีความ
เขมแข็งทุกดาน 
2. รอยละ 80 ของผูเกี่ยวของพึงพอใจการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียน 
3. รอยละ 80 ของผูเกี่ยวของพึงพอใจการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได
มาตรฐานการศึกษา 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบขอมูล 
- ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. การบริหารงานของผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา ในการพัฒนาผูเรียน 
 2. บุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการบรหิารงานดานวิชาการและการจัดการ 
 3. การบริหารจัดการสถานศึกษาน้ันบรรลุเปาหมาย 
 4. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมกับการกระจายอํานาจ 
 5. นักเรียน  ผูปกครองและชุมชนพอใจผลการจัดการบริหารการจัดการศึกษา 
 6. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสในการจัดการศึกษา  
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 7. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีการบริหารงานของโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานเพ่ิมขึ้น  และผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนเปนที่พึงพอใจของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
 
 

 (ลงช่ือ) ............................................................. ผูเสนอโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
  ครู คศ.3   
     
     
 (ลงช่ือ) ............................................................. ผูเสนอโครงการ 
  (วาที่รอยตรีสาธิต ธรรมขันทา)   
  ครู คศ.1   
     
     
 (ลงช่ือ) ............................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     

(ลงช่ือ) ............................................................. ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ สงเสริมการมีสวนรวมระหวางบาน วัด โรงเรียนและชุมชน(บวร) 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป     
ผูที่รับผิดชอบ นางกรรณิกา  แสงสิงห , นางสาวจุรีรัตน  แกวกองทรัพย  
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 4 สงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผูมสีวน 
 เกี่ยวของมีพฤติกรรม รัก หวงแหนและมสีวนรวมในการรกัษาสถานศึกษา 
 ใหสมพระเกียรติอยางยั่งยืน 
มาตรฐานการศึกษา ดานการจัดการศึกษา                                      
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564                             

 
1. หลักการและเหตุผล          

  คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ตามระเบียบ
กําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมัง
คลาภิเษกไดรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง 
ชุมชน จากผลการประเมินที่ผานมาในเรื่องประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา ซึ่งการขับเคลื่อนงานตางๆ ของกรรมการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลใน ดังน้ันทางโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน จะรวมมือ รวมใจใน
การมีสวนรวมการพัฒนาสถานศึกษาใหคงไวตลอดไป 

 
2. วัตถุประสงค          
 1. เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่ติดตาม ดูแล 
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 2. เพ่ือใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียน 
 
3. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ   
  1.1 คณะกรรมการศึกษาปฏิบัติหนาที่ติดตาม ดูแล การดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและ
ประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
 2. เชิงคุณภาพ   
 2.1 คณะกรรมการศึกษาปฏิบัติหนาที่ติดตาม ดูแล การดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและ
ประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ตาม
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
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4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ  
       
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
สานสัมพันธบาน
โรงเรียน 

ตลอดปการศึกษา 4,000.00 ครูจุรีรัตน เงินอุดหนุน 

2 ชุมชนสัมพันธ ตลอดปการศึกษา - ครูกรรณิกา  

3 
สงเสริมการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ตลอดปการศึกษา - ครูกรรณิกา  

รวมทั้งสิน้ 4,000.00   
 
5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 4,000.00 บาท   
  รวมทั้งสิ้น 4,000.00 บาท (สีพั่นบาทถวน)   
 
6. การติดตามและประเมินผล  
        

ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1.  รอยละ 80 ของคณะกรรมการ ศึกษา
ปฏิบัติหนาที่ติดตาม ดูแล การดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 
2.  รอยละ 80 ของผูปกครองและชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
3. รอยละ 80 ที่ผูปกครอง และชุมชน เขา
มามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบขอมูล 
- ประเมิน 
 
 
 
 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
-  แบบสรุปบันทึกขอมูล 
-  สมุดบันทึกการนิเทศ 
- แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. คณะกรรมการศึกษาปฏิบัติหนาที่ติดตาม ดูแล การดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 2. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 3. ผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  
 4. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมเพ่ือใหคณะกรรมการศึกษาปฏิบัติ
หนาที่ติดตาม ดูแล การดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา และประชาสัมพันธใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ตามมาตรฐานเพ่ิมขึ้น และผลผลิตรวมทั้งผลการดําเนินงาน 
ของโรงเรียนเปนที่พึงพอใจของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
 
 
 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นางกรรณิกา  แสงสิงห)   
  ครู คศ.3   
     
     
 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นางสาวจุรีรัตน  แกวกองทรพัย)   
  ครู คศ.1   
     
     
 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     
     

(ลงช่ือ) ............................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ     
ผูที่รับผิดชอบ นางสาวจุรีรัตน  แกวกองทรพัย 
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 1 , 2 , 3 , 5 
มาตรฐานการศึกษา ดานผูเรียน                                    
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564                                   
                                 
 
1. หลักการและเหตุผล          

  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีหนาที่หลักในการรวมมือกับทองถิ่นในการจัดทํา
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนาคุณผูเรียนอยางรอบคอบ  
จัดกิจกรรมอยางเปนระบบ ประกอบดวยรูปแบบกระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย ใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณจากการปฏิบัติจริง มีความหมายและมีคุณคาในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ และสังคม มุงสรางเสริมเจตคติ คุณคาชีวิต ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

  นอกจากน้ีหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตองมีความสอดคลองและตอบสนองกับการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะใหกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 การการรวมกลุมประเทศอาเซียน ดังน้ัน
โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการน้ีขึ้นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  
2. วัตถุประสงค          
 1. เพ่ือใหหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับบริบท ของทองถิ่นโดยการมีสวนรวม
ของทุกฝาย 
 2. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถความ
ถนัดและความสนใจของผูเรียน 
 3. เพ่ือสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงสรุปความรูได
ดวยตนเอง 
 4. เพ่ือนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่าํเสมอ 
 5. เพ่ือจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 



 

 

61 

3. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ   
 1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นําหลักสูตรสถานศึกษาไปวางแผนขับเคลื่อนการใช
หลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2563  
 2. เชิงคุณภาพ   
 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 รอยละ 85 ขึ้นไป 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นําหลักสูตรสถานศึกษาไปวางแผนขับเคลื่อนการใช
หลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 รอยละ 85 ขึ้นไป  
 
4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ  
       
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ปฏิรูปหลักสูตรตาม
ยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษา 

ตลอดปการศึกษา - ครูฉัตรชฎา - 

2 พัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

ตลอดปการศึกษา 3,000.00 ครูจุรีรตน เงินอุดหนุน 

รวมทั้งสิน้ 3,000.00   
 
5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 3,000 บาท   
  รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) 
   
6. การติดตามและประเมินผล        

ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1. หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลอง
กับบริบท ของทองถิ่นโดยการมีสวนรวม
ของทุกฝายรอยละ 85 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การตรวจสอบขอมูล 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

2. รอยละ 85 ของจํานวนครูไดจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถความถนัด  และ
ความสนใจของผูเรียน 
3. รอยละ 85 ของจํานวนครูไดสนับสนุนให
ครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติจริงสรุปความรูไดดวยตนเอง  
4. รอยละ 85 ของจํานวนครูมีผลนิเทศ
ภายใน  กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่าํเสมอ 
5. รอยละ 85 ของจํานวนครูจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผู เรียนที่ มีประสิท ธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน  

- การประเมิน 
 
 
 
 
 

-  แบบสรุปบันทึกขอมูล 
-  สมุดบันทึกการนิเทศ 
-  แบบประเมิน 
 
 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกมีความสอดคลองกับ
บริบท ของทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนและทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการปรับปรุง
และพัฒนาเพ่ือประโยชนตอผูเรียน 
 3. โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
 4. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงสรุปความรูไดดวยตนเอง 
 5. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
 6. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

 7. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  และ
กิจกรรมพัฒนาคุณผู เรียนอยางรอบคอบ  จัดกิจกรรมอยางเปนระบบ ประกอบดวยรูปแบบ
กระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย ใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง มีความหมายและมี
คุณคาในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม มุงสรางเสริมเจตคติ 
คุณคาชีวิต ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สราง
จิตสํานึกในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ
และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
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 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นางสาวจุรีรัตน  แกวกองทรพัย)   
  ครู คศ.1   
     
     
 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     
     

(ลงช่ือ) ............................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ โรงเรียนและหองเรียนนาอยู เพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป     
ผูที่รับผิดชอบ นายธนาธิป  อุบลออน , นายชนกานต เอ่ียมสะอาด 
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 4 
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564  
                                 
 
1. หลักการและเหตุผล          
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับแกไข 2545) และ
หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนนใหการจัดการศึกษาเปนไปตามความ
ตองการและเจตนารมณของคนในชุมชน พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูในโรงเรียนและใน
ชุมชนใหเปนที่บริการสําหรับผูเรียนและคนในทองถิ่น เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเปนผูที่สามารถเรียนรู
อยางตอเน่ือง และเปนบุคคลแหงการเรียนรูตลอดกาล  นอกจากน้ีควรเปดโอกาสใหคนในชุมชน    
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
 ดังน้ัน โรงเรียนจึงเปนสถานศึกษาที่ใหการศึกษาแกเยาวชน เพ่ืออบรมบมนิสัยใหทุกคนเปน
คนดี  มีความรู   มีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู ในสังคมไดอยางมีความสุข ครูจําเปนตองสราง
องคความรูเพ่ือพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสติปญญา  การจัดสภาพแวดลอมของ
หองเรียนและรอบๆ บริเวณหองเรียนก็เปนสวนสําคัญสวนหน่ึงที่ทําใหการพัฒนาดานตางๆ ของ
นักเรียนไดพัฒนาอยางสมบูรณทั้งยังเอ้ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุดตอ
นักเรียนและทางราชการ เพราะสภาพแวดลอมที่ดีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก
ตลอดจนมีผลตอการพัฒนาการทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ    และสังคม
ดวย  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกจึงไดทําโครงการโรงเรียนและหองเรียนนาอยู เพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูขึ้น เพ่ือจัดหาสื่อเพ่ือการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณตกแตงหองเรียนและ
บริเวณรอบหองเรียนใหมีบรรยากาศที่ดี นาอยู ตลอดจนเกิดประโยชนใชสอยทั้งดานการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมทักษะ 
  
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคน ใหเรียนรูในหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง มี
สิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรู 
 2. เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน 
 3. เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนใหไดรับบริการสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 4. เพ่ือใหการใชหองตางๆ ไดเต็มประสิทธิภาพ  มีระเบียบในการใชอยางชัดเจน 
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 5. เพ่ือจัดหองและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนไดกับความตองการของครูและ
นักเรียน 
 6. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชสื่อวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู 
 7. เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพดานตางๆ สําหรับนักเรียน 
 8. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 9. สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี      
 10. เพ่ือใหมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 
 11. เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 
 
3. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ   
 1.1 พัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง มีสิ่งอํานวย ความสะดวก 
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี  สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูของนักเรียนจํานวน 237 คน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 คน  
 1.2 นักเรียนจํานวน 237 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 18  คน             
ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ  
 2. เชิงคุณภาพ   
  2.1 รอยละ 80 ผูที่เกี่ยวของ ไดเรียนรูในหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง 
มีสิ่ง อํานวย ความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู  
  2.2 รอยละ 80 ผูที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
  2.3 รอยละ 80 ผูที่เกี่ยวของ ไดรับบริการสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม  
  2.4 รอยละ 80 ผูที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาจากแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 
  2.5 รอยละ 80 ผูที่เกี่ยวของไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ  
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4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ  
       
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
ใหเปนสถานศกึษานาอยู 
นาเรียน 

ตลอดปการศึกษา 60,000.00 ครูธนาธิป เงินอุดหนุน 

2 พัฒนาแหลงเรยีนรูอยาง
ย่ังยืน 

ตลอดปการศึกษา 8,000.00 ครูธนาธิป เงินอุดหนุน 

3 พัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ 

ตลอดปการศึกษา 8,000.00 ครูชนกานต เงินอุดหนุน 

4 กิจกรรมปองกันบรรเทา
สาธารณภัยและภัยพิบัติ 

ตลอดปการศึกษา - ครูธนาธิป - 

5 อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ธ.ค.63 - ครูธนาธิป - 

6 หองสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ 

ตลอดปการศึกษา 6,000.00 ครูชนกานต เงินอุดหนุน 

รวมทั้งสิน้ 82,000.00   
 
5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 82,000.00 บาท   
 รวมทั้งสิ้น 82,000.00บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถวน) 
   
6. การติดตามและประเมินผล  
        

ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1. รอยละ 80 ผูที่ เกี่ยวของ ไดเรียนรูใน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนที่
มั่นคง มีสิ่ง อํานวย  ความสะดวก  พอเพียง 
อยูในสภาพใชการไดดี  สภาพแวดลอมรม
รื่น และมีแหลงเรียนรู  
2. รอยละ 80 ผูที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
3.รอยละ 80 ผูที่เกี่ยวของ ไดรับบริการสื่อ

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การตรวจสอบขอมูล 
- การประเมิน 
 
 
 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
-  แบบสรุปบันทึกขอมูล 
-  สมุดบันทึกการนิเทศ 
-  แบบประเมิน 
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เทคโนโลยีที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม  
4. รอยละ 80 ผูที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนา
จากแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 
5. รอยละ 80 ผูที่เกี่ยวของไดรับประโยชน
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

  

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนทุกคน ไดเรียนรูในหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรู 
 2. นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
 3. นักเรียนทุกคนไดรับบริการสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 
และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม         
 4. มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 
 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ  
 6. แหลงเรียนรูในโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกและในชุมชนไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
แหงชาติและหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นายธนาธิป อุบลออน)   
  ครู คศ.1   
     
     
 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นายชนกานต เอ่ียมสะอาด)   
 ครูผูชวย  
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 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     

(ลงช่ือ) ............................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
 
    



 

 

69 

โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ     
ผูที่รับผิดชอบ นางสาวจุรีรัตน  แกวกองทรพัย 
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 4 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ 12 ตัวช้ีวัด 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6  
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564 
                                 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  
ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการศึกษา
ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่สรางความมั่นใจแกทุกฝายวาการ
จัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไวซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงใหมีการปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวช้ีวัดใหมี
จํานวนนอยลง กระชับ และสะทอนถึงคุณภาพอยางแทจริงเนนการประเมินตามสภาพจริง ไมยุงยาก 
สรางมาตรฐานระบบการประเมิน เพ่ือลดภาระการจัดเก็บขอมูล ลดการจัดทําเอกสารที่ใชในการ
ประเมิน รวมทั้งพัฒนาผูประเมินภายในใหมีมาตรฐาน มีความนาเช่ือถือ สามารถใหคําช้ีแนะและให
คําปรึกษาแกสถานศึกษาไดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรับใหมจึงมีจํานวนไมมาก แนวทางการ
ประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจะเนนการเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม
เพ่ิมภาระการจัดทําเอกสารใหสถานศึกษา ปรับกระบวนทัศนในการประเมินที่มีเปาหมายเพ่ือพัฒนา 
บนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา
ทุนมนุษยและเปนเปาหมายสําคัญที่สุดที่ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายทุกคนในสถานศึกษาตองรับรู และ
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุถึงเปาหมายคือมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (accountability)  
 ดังน้ัน แนวทางในการกําหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูเปาหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด รวมทั้งแนวทางในการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจึงเปนสิ่งที่สถานศึกษาจะตองนําไปดําเนินการเพ่ือเปนการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาวาดําเนินการพัฒนาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดแลว
หรือไม หากพบวายังไมเปนไปตามมาตรฐานก็จะนําไปสูการสงเสริม ปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง 
จนกระทั่งทําใหเกิดความมั่นใจแกผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพไดมาตรฐาน และคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
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 2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูเปาหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด และใชเปน
แนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 2. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งจะทําใหเกิดความ
มั่นใจแกผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน และคง
รักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 
 4. เพ่ือจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุภาพภายในของสถานศึกษา 
 
3. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ   
 1.1 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
กับสถานศึกษา เกิดจากการรวมมือของนักเรียนจํานวน 237 คน ครูและบุคลากรการศึกษาจํานวน 
18 คนและผูที่เกี่ยวของ 
 1.2 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกมีเอกสารการรายงานการประเมินคุภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 2. เชิงคุณภาพ   
 2.1 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีผลการประเมินคุณภาพภายในจาก
หนวยงานตนสังกัดอยูในระดับดีรอยละ 80 ของจํานวนเปาหมายตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด 
 2.2 รอยละ 80 ของผูที่เกี่ยวของพึงพอใจผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ  
       
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ตลอดปการศึกษา 3,000.00 
 

ครูจุรีรัตน 
 

เงินอุดหนุน 

2 ปรับปรุงการประเมิน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 

ตลอดปการศึกษา - 
 

ครูจุรีรัตน 
 

- 

รวมทั้งสิน้ 3,000.00   
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5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 3,000.00 บาท   
  รวมทั้งสิ้น 3,000.00 บาท (สามพันบาทถวน) 
6. การติดตามและประเมินผล  
        

ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มี
ผ ลการป ระ เมิ น คุณ ภ าพ ภ าย ใน จาก
หนวยงานตนสังกัดอยูในระดับดีรอยละ 80 
ของจํานวนเป าหมายตามมาตรฐานที่
สถานศึกษากําหนด 
2. รอยละ 80 ของผูที่เกี่ยวของพึงพอใจผล
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การตรวจสอบขอมูล 
- การประเมิน 
 
 
 
 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
-  แบบสรุปบันทึกขอมูล 
-  สมุดบันทึกการนิเทศ 
-  แบบประเมิน 
 
 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. โรงเรียนดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 3. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 4. โรงเรียนมีกระบวนการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 5. โรงเรียนนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 
 6. โรงเรียนมีรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุภาพภายใน  
 7. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
    
 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นางสาวจุรีรัตน แกวกองทรพัย)   
  ครู คศ.1   
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 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     

(ลงช่ือ) ............................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ คนดีศรีรัชมังคลาภิเษก(NPRS) 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารบุคคล     
ผูที่รับผิดชอบ นางสํารวย  จีนดวง 
สนองกลยุทธ     ขอ 3. พัฒนาโรงเรียนใหมีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบรอย สวยงาม  
     ปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่อยางสมพระเกียรติ 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. 14 ตัวช้ีวัดที่ 14.1, 14.2 
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564                                 
                                 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ไดกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน คือ จัดการเรียนรู
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนมีสวนรวม  
ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และอยู
ในสังคมโลกไดอยางมีความสุข และมีกลยุทธ ดังน้ี 1. จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2. พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพตามแนวทางการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและ 
5. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 ดังน้ัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและกลยุทธของโรงเรียน จึงไดจัดทําโครงการ    
คนดีศรีรัชมังคลาภิเษก (NPRS) ขึ้น และใหสอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียน คือ ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เอกลักษณของโรงเรียน “สะอาด สุภาพ ย้ิมงาย ไหวสวย” 
 
 2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. เพ่ือใหนักเรียนเปนผูที่มีความสุภาพ ราเริงแจมใส มีสัมมาคารวะ เคารพผูอาวุโส 
 3. เพ่ือใหนักเรียนเปนบุคลที่สะอาด มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มีจิต
สาธารณะ มีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
 4. เพ่ือใหโรงเรียนเปนสถานที่ที่สะอาด ปราศจากสิ่งเสพติด เหมาะสําหรับการเรียนรูของ
ผูเรียน 
  
3. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ   
 1.1 นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จํานวน 237 คน ไดรับการพัฒนา
ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  
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 1.2 นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จํานวน 237 คน ไดรับการพัฒนา
เปนผูที่มีความสุภาพ ราเริงแจมใส มีสัมมาคารวะ เคารพผูอาวุโส 
 1.3 นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จํานวน 237 คน ไดรับการพัฒนา
เปนบุคลที่สะอาด มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
 2. เชิงคุณภาพ   
 2.1 รอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก เปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  
 2.2 รอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก เปนผูที่มีความ
สุภาพ ราเริงแจมใส มีสัมมาคารวะ เคารพผูอาวุโส 
 2.3 รอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก เปนบุคลที่สะอาด 
มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ
อยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
 2.4 โรงเรียนเปนสถานที่ที่สะอาด ปราศจากสิ่งเสพติด เหมาะสําหรับการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 2.5 รอยละ 90 ของผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม 
 
4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ  
       
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ประกวดเขตพ้ืนที่ ตลอดปการศึกษา  ครูธนาธิป  
2 มารยาทอยางไทย ตลอดปการศึกษา  ครูสํารวย  
3 นองไหวพ่ี เด็กดีไหวครู ตลอดปการศึกษา  ครูสํารวย  
4 สุภาพ ย้ิมงาย ไหวสวย ตลอดปการศึกษา  ครูสํารวย  
5 ธนาคารสรางวินัย ตลอดปการศึกษา - ครูธนาธิป  

รวมทั้งสิน้    
 
5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน - บาท   
  รวมทั้งสิ้น - บาท ( - ) 
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6. การติดตามและประเมินผล  
        

ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1. รอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนนครชุม
พิทยา รัชมังคลาภิเษก เปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  
2. รอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนนครชุม
พิทยา รัชมังคลาภิเษก เปนผูที่ มีความ
สุภาพ  ราเริงแจมใส มีสัมมาคารวะ เคารพ
ผูอาวุโส 
3. รอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนนครชุม
พิทยา รัชมังคลาภิเษก เปนบุคลที่สะอาด มี
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มี
จิตสาธารณะ มีทักษะการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และอยูในสังคมโลกไดอยาง
มีความสุข 
4. โรงเรียนเปนสถานที่ที่สะอาด ปราศจาก
สิ่งเสพติด เหมาะสําหรับการเรียนรูของ
ผูเรียน 
5. รอยละ 90 ของผูที่เกี่ยวของมีความพึง
พอใจจากการจัดกิจกรรม 

 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การตรวจสอบขอมูล 
- การประเมิน 
 
 
 
 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
-  แบบสรุปบันทึกขอมูล 
-  แบบประเมิน 
 
 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. นักเรียนเปนผูที่มีความสุภาพ ราเริงแจมใส มีสัมมาคารวะ เคารพผูอาวุโส 
 3. นักเรียนเปนบุคลที่สะอาด มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มีจิตสาธารณะ มี
ทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
 4. โรงเรียนเปนสถานที่ที่สะอาด ปราศจากสิ่งเสพติด เหมาะสําหรับการเรียนรูของผูเรียน 
  
 
 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นางสํารวย  จนีดวง)   
  ครู คศ.3   
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 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นายธนาธิป อุบลออน)   
  ครู คศ.1   
     
     
 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     
     

(ลงช่ือ) ............................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ สถานศึกษาพอเพียง 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเน่ือง    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ     
ผูที่รับผิดชอบ นางสาวยุภาพร พาล ี
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 1 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. 15 ตัวบงช้ีที่ 15.1 
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564 
                                 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสเพ่ือเปนการ
ช้ีแนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเปนระยะเวลายาวนานกวา 25 ป ซึ่ง
หากชนในชาติเกิดความตระหนักและเขาใจถึงการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนอม
นําแนวพระราชดํารัสมาใชในการดําเนินชีวิตดวยความต้ังใจแลวทั้งประชาชนและชาติไทย ก็จะ
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใตยุคกระแสโลกาภิวัตนก็ตาม ใน
การขับเคลื่อนขับเคลื่อนแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงลงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมน้ันใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาประเทศโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะสงใหประชาชนในประเทศมีความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางไม
เดือดรอน  มีความเปนอยูอยางประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพและที่สําคัญไมหลงใหลไปตาม
กระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด จากหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะ
ชวยแกปญหาทางสังคม ของไทยในขณะน้ีได คือ ชวยใหประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืนในสวนของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไวในขอที่ 1 คือ  
การเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู  สรางความตระหนักสํานึกในคุณคาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันทสันติวิธี  วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช
คุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูที่เช่ือมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน  
สถาบันทางการศึกษา และสถาบันการศึกษาและในนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไดกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติไวในขอ 1 เชนกัน คือ      
กลยุทธคุณธรรมนําความรูนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  
 ดังจะเห็นไดวา การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสูการปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญย่ิง ฉะน้ัน
สถาบันตางๆ ในสังคมจําเปนตองทําหนาที่ขับเคลื่อน จึงจะบังเกิดความสําเร็จ และสถาบันที่มีสวน
สําคัญย่ิงในการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงลงสูการปฏิบัติ คือ สถาบันการศึกษาโรงเรียนถือเปน
สถาบันทางการศึกษาหน่ึงที่มีบทบาทหนาที่ในการวางรากฐานทางสังคม  มีหนาที่ในการพัฒนาคนให
ไปสูสังคม หากโรงเรียนทําหนาที่บทบาทที่ดีมีคุณภาพแลวจะสงผลใหชุมชน สังคม และประเทศชาติมี
ความสงบสุข อีกทั้งโรงเรียน ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนไปได
อยางเปนรูปธรรมและย่ังยืนตอไป 



 

 

78 

 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ไดรับการประกาศจัดต้ังเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดยใชช่ือวาโรงเรียนนครชุมพิทยา และเน่ืองจาก
โรงเรียนไดรับการประกาศจัดต้ังในป พ.ศ. 2531 ซึ่งเปนปที่รัฐบาลจัดใหมีการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในวันที่   
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 กรมสามัญศึกษา จึงไดประกาศเปลี่ยนช่ือโรงเรียนจากโรงเรียนนครชุมพิทยา 
เปนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
 จากเหตุผลและความจําเปนขางตน จึงไดจัดทําโครงการน้ีขึ้นเพ่ือจัดการเรียนการสอนตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงคหลักคือ นักเรียนตระหนักในความสําคัญ
เศรษฐกิจพอเพียง และนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันพรอมทั้งสามารถเผยแพรความรูสูชุมชนได 
 
 2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนานักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
 2. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมอยางเต็ม
ตามศักยภาพ 
 3. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรักทองถิ่นและรักการทํางาน 
 4. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและชุมชน 
  
3. เปาหมาย 
 1. ดานปริมาณ   
 1.1 นักเรียน รอยละ 80 นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต 
 1.2 นักเรียน รอยละ 80 มีความรักทองถิ่นและรักการทํางาน 
 1.3 นักเรียน รอยละ 80 เปนผูมีดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม
อยางเต็มตามศักยภาพ 
 1.4 โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและชุมชน 
 2. ดานคุณภาพ   
 2.1 นักเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
และเผยแพรแกชุมชน 
 2.2 นักเรียนมีความรักทองถิ่นและรักการทํางาน 
 2.3 นักเรียนเปนผูมีดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมอยางเต็มตาม
ศักยภาพ 
 2.4 โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและชุมชน 
 2.5 รอยละ 90 ของผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม 
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4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ  
       
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 สืบสานงานพระราชดําริ 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตลอดปการศึกษา 5,000.00 ครูยุภาพร เงินอุดหนุน 

2 ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตลอดปการศึกษา - ครูยุภาพร - 

3 แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือชุมชน 

ตลอดปการศึกษา - ครูยุภาพร - 

4 สรางเครือขายประสาน
สัมพันธกับ 
ชุมชนใหเขามามีสวน
รวม ในการสงเสริมการ
เรียนรูเพ่ือการอยูอยาง
พอเพียงในสถานศึกษา/
ชุมชน 

ตลอดปการศึกษา - ครูสาธิต - 

5 ธนาคารโรงเรียน ตลอดปการศึกษา - ครูจุรีรัตน - 
6 ขยะทองคํา ตลอดปการศึกษา - ครูธนาธิป - 

รวมทั้งสิน้ 5,000.00   
 
5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว)  
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 5,000.00 บาท   
  รวมทั้งสิ้น 5,000.00 บาท (หาพันบาทถวน) 
   
6. การติดตามและประเมินผล  
        

ตัวบงชี ้ วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1. นักเรียน รอยละ 80 นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต 
2. นักเรียน รอยละ 80 มีความรักทองถิ่น
และรักการทํางาน 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การตรวจสอบขอมูล 
- การประเมิน 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
-  แบบสรุปบันทึกขอมูล 
-  แบบประเมิน 
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3. นักเรียน รอยละ 80 เปนผูมีดานความรู 
ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม
อยางเต็มตามศักยภาพ 
4 . โรงเรียน เป นแหล งเรียนรู เกี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
 2. นักเรียนเปนผูมีความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมอยางเต็มตามศักยภาพ 
 3. นักเรียนมีความรักทองถิ่นและรักการทํางาน 
 4. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและชุมชน 
  
 

 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นางสาวยุภาพร  พาล)ี   
  ครูผูชวย   
   
     
 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     

(ลงช่ือ) ............................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ สอนคอมพิวเตอร กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐาน 
 ที่รัฐจัดใหเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูเรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ     
ผูที่รับผิดชอบ วาที่รอยตรีสาธิต  ธรรมขันทา   
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 2 , ขอ 4 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. 3 ตัวบงช้ีที่ 3.1 , 3.4 
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564 
                                 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตรา 24 ระบุวาการจัดการเรียนรูตองจัดเน้ือหาและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ 
การปองกันและแกไขปญหาและเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติจริงใหทําได คิดเปน      
ทําเปน และเกิดการใฝรู  อยางตอเน่ือง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545 : 3)    
การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงมุงพัฒนาผูเรียน
ทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึก
ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุก
คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ดังน้ันโรงเรียนจึงไดจัดคอมพิวเตอรให
นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดใหเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูเรียน 
 
 2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเรียนที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ไดใชคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางดานการเรียนรู มีประสบการณเพ่ิมขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายจากคอมพิวเตอรผานทาง
อินเทอรเน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร สื่อคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือสรางโอกาสใหผูเรียนสามารถแขงขันกับบุคคลอ่ืนโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงคและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
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3. เปาหมาย 
 1. ดานปริมาณ   
 1.1 นักเรียนรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดไดใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ
พัฒนาทักษะทาง ดานการเรียนรู  มีประสบการณเพ่ิมขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 1.2 นักเรียนรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่
หลากหลายจากคอมพิวเตอรผานทางอินเทอรเน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร สื่อคอมพิวเตอรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ดานคุณภาพ   
 2.1 นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 ถึ ง                
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.2 นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 ถึ ง                
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสูงขึ้น 
 2.3 ผู เรียนไดรับประสบการณ  (Experience) เรียนจากการคิดจากการลงมือทํา 
(Learning by doing)และการแกปญหาดวยตนเอง  
 2.4 รอยละ 90 ของผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม 
 
4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ  
       
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 คาเชาคอมพิวเตอรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู 

ตลอดปการศึกษา 231,441.00 ครูสาธิต 
เงินรายได

สถานศึกษา 

2 ค า ติ ด ต้ั ง แ ล ะ บํ า รุ ง
เครือขาย 

ตลอดปการศึกษา 5,559.00 ครูสาธิต 
เงินรายได

สถานศึกษา 
รวมทั้งสิน้ 237,000.00   

 
5. งบประมาณ         
 1. เงินรายไดสถานศึกษา (ขอรับการสนับสนุนคาใชจายจากผูปกครองและนักเรียน         
งบดําเนินงาน การจัดกิจกรรมสอนคอมพิวเตอร)  
  รวมทั้งสิ้น 237,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 
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6. การติดตามและประเมินผล  
        

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช 

ผลผลิต (Out puts) 
-  จํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1 - 6  มี ความรู ค วามสารถและ
ประสบการณ (Experience) เรียน
จ าก ก า รคิ ด จ าก ก า รล งมื อ ทํ า 
( Learning by doing) แ ล ะ ก า ร
แกปญหาดวยตนเอง 

 
-  ตรวจสอบความกาวหนาใน
การเรียน 
 - การใชแบบสอบถาม 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบรายงาน   
   ความกาวหนา 
-  แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ (Outcomes) 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 
มี ทั ก ษ ะ ใน ก า ร ใช โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอรสูงขึ้น 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 
-  การเก็บขอมูล 
-  การใชแบบสอบถาม 
 

 
-  แบบเก็บขอมูล 
-  แบบสอบถาม 
  

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ใชคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู  มี
ประสบการณเพ่ิมขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
  2. ผูเรียนไดศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายจากคอมพิวเตอรผานทางอินเทอรเน็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร สื่อคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ผูเรียนสามารถแขงขันกับบุคคลอ่ืนโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได   
       4. ผูเรียนไดรับประสบการณ (Experience) เรียนจากการคิดจากการลงมือทํา (Learning 
by doing) และการแกปญหาดวยตนเอง 
  
 
 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นางสาวยุภาพร  พาล)ี   
  ครูผูชวย   
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 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     
     

(ลงช่ือ) ............................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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โครงการ พัฒนา สนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาตามกลยุทธ  
 และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม    
ฝายทีร่ับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ     
ผูที่รับผิดชอบ นายพิชัย  ระเกตุ 
สนองกลยุทธ โรงเรียน ขอ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. 14 ตัวช้ีวัดที่ 14.1 , 14.2 
 สพฐ. 15 ตัวช้ีวัดที่ 15.1  
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2564  
 
1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดดําเนินการจัดทําแนวทางการบริหาร
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สูการ
ปฏิบัติตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเปนเครื่องมือและกรอบทิศทางสําคัญใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค เพ่ือ สงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาที่เช่ือมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชําติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชําติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือการนํานโยบายและจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม หนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค สามารถบริหาร
จัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และพัฒนาคุณภาพการศึกษามุงสูความสําเร็จ 
รวมทั้งบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
อยางแทจริงเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได
กําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สูการปฏิบัติตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาสําหรับสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแหง 
 ดังน้ัน โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จึงจัดทําโครงการน้ีขึ้นเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามุงสูความสําเร็จ รวมทั้งบรรลุผลตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาตาม
จุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
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3. เปาหมาย 
 1. เชิงปริมาณ   
  1.1 นักเรียน รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตามแนว
ทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 2. เชิงคุณภาพ   
 2.1 นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก เปนบุคคลแหงการเรียนรู 
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการการจัดการเรียนรูตามแนวทางการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
  2.3 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.4 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 2.5 รอยละ 90 ของผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม 
 

4. วิธีดําเนนิการและปฏิทินดําเนนิการ  
        

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 สนับสนุนงานบริหาร
วิชาการ 

ตลอดปการศึกษา 28,170.00 ผอ.วีระพนธ เงินอุดหนุน 

2 สนับสนุนงานบริหาร
บุคคล 

ตลอดปการศึกษา 27,000.00 ผอ.วีระพนธ เงินอุดหนุน 

3 สนับสนุนงานบริหาร
งบประมาณ 

ตลอดปการศึกษา 27,000.00 ผอ.วีระพนธ เงินอุดหนุน 

4 สนับสนุนงานบริหาร
ทั่วไป 

ตลอดปการศึกษา 27,000.00 ผอ.วีระพนธ เงินอุดหนุน 

รวมทั้งสิน้ 109,170.00   
 
5. งบประมาณ         
 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน (คาใชจายรายหัว) ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 109,170.00 บาท   
  รวมทั้งสิ้น 109,170.00 บาท (หน่ึงแสนเกาพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบบาทถวน) 
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6. การติดตามและประเมินผล  
         

ตัวชี้วัด วิธีวัด เครื่องมือทีใ่ชวัด 

1. รอยละผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามุงสูความสําเร็จ 
รวมทั้ งบรรลุผลตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับดี 
2. รอยละผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจการ
พั ฒ น าระบ บ การบ ริห ารจั ด ก ารให มี
ประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ตามจุด เน น  6 ยุท ธศาสตรการป ฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับดี 
 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การตรวจสอบขอมูล 
- การประเมิน 
 
 
 
 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
-  แบบสรุปบันทึกขอมูล 
-  แบบประเมิน 
 
 
 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 4. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 

 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเสนอโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
  ครู คศ.3   
     
     
 (ลงช่ือ) ............................................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายพิชัย  ระเกตุ)   
 ครู คศ.3 / หัวหนากลุมงานนโยบายและแผนงาน  
     
     

(ลงช่ือ) ............................................................... ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายวีระพนธ  คําดี)   
 ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
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สวนท่ี 4 
แผนการใชจายเงินและการกํากับ ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผล 

 
 
 
 



สวนที่ 4

แผนการใชจายเงินและ

การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล



 984.1 แผนการใชจายเงิน

ที่ โครงการ พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 เม.ย.-64 รวม

ระดับมัธยมศึกษา/โครงการ

1 สุขภาพอนามัยดี ใตรมพระบารมี 2,000 1,000 2,000 1,000 11,000 5,000 4,500 26,500

2 เสริมสรางความรักชาติ ทํานุบํารุง สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและเทิดพระเกียรติตอสถาบันพระมหากษัตริย 8,000 5,000 6,000 1,000 6,000 5,000 3,000 3,840 4,000 41,840

3 พัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 2,000 2,000

4 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 32,000 50,000 90,000 44,000 45,290 100,000 70,000 100,000 28,610 37,000 596,900

5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา 10,000 25,000 15,000 8,000 5,000 20,000 7,000 50,000 5,000 145,000

6 สงเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษา 1,500 1,500 3,000

7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน SBM 10,000 50,000 25,000 40,000 30,000 20,000 21,940 40,000 20,000 40,000 20,000 5,000 321,940

8 สงเสริมการมีสวนรวมระหวางบาน วัด โรงเรียนและชุมชน (บวร) 2,000 2,000 4,000

9 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 1,500 1,500 3,000

10 โรงเรียนและหองเรียนนาอยู เพื่อสงเสริมการเรียนรู 10,000 10,000 10,000 8,000 5,000 5,000 8,000 8,000 8,000 5,000 5,000 82,000

11 พัฒนามาตรฐานและและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3,000 3,000

12 คนดีศรี น.พ.ร. (NPRS) 0

13 สถานศึกษาพอเพียง 2,500 2,500 5,000

14 สอนคอมพิวเตอรกรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให เพื่อเพิ่มศักยภาพผูเรียน 4,000 115,720.50 115,720.50 1,559 237,000

15 พัฒนา สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาตามกลยุทธ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,500 10,500 11,270 13,900 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 109,170

23,000 104,500 124,000 300,991 113,900 89,790 154,940 282,221 156,559 142,450 83,000 5,000 1,580,350

รวมเงินรายภาคเรียน 1,580,350

100.00%

756,181 824,170

47.85% 52.15%

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563
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4.2 การควบคุม กํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  
ตามแผนปฏิบติัราชการประจําปการศึกษา 2563 

 

รายการ การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. การควบคุมการใชจายเงิน 1.1 จัดทํ าทะเบียนคุมเงินการศึกษาราย
โครงการ 
1.2  ตรวจสอบการใชจายเงินเปนไปตาม
กิจกรรม และรายละเอียดที่กําหนดไวในแผน
ฯ/โครงการ  

งานการเงิน 

2. การรายงานผลการใชจายเงิน 2.1  จัดทํารายงานผลการใชจายเงินการศึกษา 
รายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
การศึกษา  สงงานนโยบายและแผน   
 - รายงานผลการใชจายเงินฯ ณ วันที่  15 
และวันสิ้นเดือน ของทุกเดือน 
 - สรุปผลการใชจายเงินฯ ประจําปการศึกษา 
ภายในวันที่  5  ตุลาคม  

งานการเงิน 

 2 .2  ทํ าก าร วิ เค ราะห  ป ระ เมิ น ผลก าร
ดําเนินงาน กับแผนปฏิบัติราชการประจําป  
พรอมขอ เสนอแนะ รายงานผลตอ  ผอ . 
โรงเรียนภายในวันที่  20 ของเดือนน้ีและ
ภายในวันที ่5 ของเดือนถัดไป  

งานนโยบาย 
และแผน 

3. การรายงานผลดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
การศึกษา 

3.1  จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เสร็จ
สิ้นการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

3.2 การสรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 
 - ระยะ 6 เดือนแรกของปการศึกษา 
ภายในวันที่ 5 เมษายน 
 - ระยะ 6 เดือนหลังของปการศึกษา 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 
 - ประจําปการศึกษา   
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 

งานนโยบาย 
และแผน 
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รายการ การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3. การรายงานผลดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
การศึกษา 

3.3 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 
 - รายงาน สพม.39 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
 - รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน  
ผูปกครอง และผูเกี่ยวของอ่ืนๆ ภายในวันที่  
15 ตุลาคม 

งานนโยบาย 
และแผน 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

ที่     /๒๕๖3 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 

 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการสําคัญใน 
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน หมวดที่ ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ัน    
เพ่ือใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดดําเนินไปอยางมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน ดําเนินการบริหาร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน เปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใชจายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน คาใชจายรายหัว
จัดสรรใหสถานศึกษาเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน ใหไดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาผูเรียน 
 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จึงไดมีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปการศึกษา 2563โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือรวมดําเนินการวางแผนการจัดการศึกษา  
 อาศัยอํานาจการบังคับบัญชาขาราชการ ตามความในมาตรา ๓๙(๑) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม และมาตรา ๒๗(๑) แหง
พระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

 ๑. นายวีระพนธ  คําดี ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นางสํารวย  จีนดวง ครู คศ.3 กรรมการ 
 3. นางกรรณิกา  แสงสิงห ครู คศ.3 กรรมการ 
 4. นางภรรทนพ  พุทธสอน ครู คศ.๒ กรรมการ 
 5. นายธานิน  ถิรวัฒนากุล ครู คศ.๒ กรรมการ 
 6. นางสาวจุรีรัตน  แกวกองทรัพย ครู คศ.๑ กรรมการ 
 7. วาที่รอยตรีสาธิต  ธรรมขนัทา ครู คศ.๑ กรรมการ 
 8. นายธนาธิป  อุบลออน ครู คศ.๑ กรรมการ 
 9. นางสาวธนาภรณ  การะแบก ครู คศ.๑ กรรมการ 
 10. นางสาวฉัตรชฎา  จันทรเจียวใช ครู คศ.๑ กรรมการ 
 11. นางสาวยุภาพร  พาล ี ครูผูชวย กรรมการ 
 12. นายธีรพล  ทวมทอง ครูผูชวย กรรมการ 
 13. นายภาณุพงศ  เหล็กเกตุ ครูผูชวย กรรมการ  
 ๑4. นายชนกานต  เอ่ียมสะอาด ครูผูชวย กรรมการ 
 16. นายพิชัย  ระเกตุ ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 



 ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังมีหนาที่ ดังน้ี 
  ๑. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงคของโรงเรียนจาก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖4 ตามกลยุทธดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  ๒. สรุปประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕62 นําขอมูลผล
การประเมิน การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป   
การศึกษา 2563 ของฝาย/กลุมสาระฯ/งาน 
  ๓. จัดทําแผนงาน/โครงการ ของฝาย/กลุมสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ๒๕60 – ๒๕๖4 สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2563 แผนกล
ยุทธของสํ า นั กงาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึกษา เขต ๓๙  แผน ยุทธศาสตรและจุด เน นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๔. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ไดรับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/โครงการ
ตางๆแตละฝาย/กลุมสาระฯ/งาน อยางเหมาะสม 
  ๕. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (งบเรียนฟรี ๑๕ ป) ที่ไดรับในงาน/
โครงการตางๆ แตละฝาย/กลุมสาระฯ/งาน อยางเหมาะสม 
  ๖. ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ไดเสนอและไดรับพิจารณาไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2563 โดยใชจายงบประมาณที่ไดการจัดสรรอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลตอการดําเนินงาน 
ของโรงเรียน เปนคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
  ๗. รายงานผลการดําเนินงานของแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 
ของโรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ  
 ทั้งน้ี  ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัดและเกิดประโยชน            
สูงสุดตอทางราชการ 

 ทั้งน้ีต้ังแต วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เปนตนมา 

 สั่ง  ณ  วันที่ 25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2563 

  

                       
 (นายวีระพนธ  คําดี) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รชัมังคลาภิเษก 
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