
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
เรื่อง ลงมติเห็นชอบให้โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี  

(พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564) 
*************************************************************************** 

 ตามท่ีโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท าแผนกล
ยุทธ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564) ขึ้น ท้ังนี้ โรงเรียนได้น าเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
 บัดนี้  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนหนองบุญมากประสงค์วิทยา ได้ประชุมพิจารณาแผน
กลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564) แล้วเห็นว่า เป็นแผนกลยุทธ์ซึ่งจัดท าเป็นระบบแสดงให้เห็นถึง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน  ครอบคลุมการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังองค์กร โดยทุกภารกิจของการ
จัดการศึกษามุง่ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  และมีคุณลักษณะต่างๆ ตามมาตรฐาน
การศึกษา  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันระดมความคิดผ่านกระบวนการศึกษาผลการพัฒนาท่ีผ่านมา  โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ระดับองค์กรสู่การปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไปสู่เป้าหมายในระยะ 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดอนาคตการจัด
การศึกษาของโรงเรียนไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน  สะดวกต่อการบริหารจัดการ  และทรัพยากรอื่นๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน  โรงเรียนหนองบญุมากประสงค์วิทยา จึงมีความเห็นชอบให้
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564)  ทุกแผน
ปฏิบัติการ ทุกโครงการ และทุกกิจกรรม เพื่อให้การบริหารจัดการ  การปฏิบัติการของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนักเรียน 
 
 
 
      ลงช่ือ....................................................................... 
             (นายสมบูรณ์  เดชขุนทด) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
                 1  เมษายน 2561 

 
 
 



 

ค ำน ำ 
 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 นโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และมุ่งมั่นท่ีจะเป็นองค์กรท่ีมีความพร้อม  สามารถเป็นผู้น า
ในการปฏิรูปการศึกษา 
 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ 4 ปี  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564)ขึ้น เป็นแผนซึ่งจัดท าเป็นระบบแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเป้าประสงค์ท่ี
ชัดเจน  ครอบคลุมการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังองค์กร  โดยทุกภารกิจของการจัดการศึกษา 
มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ  ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  และมีคุณลักษณะต่างๆ ตามมาตรฐานการศึกษา  ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันระดมความคิดผ่านกระบวนการศึกษาผลการพัฒนาท่ีผ่านมา  โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  กลยุทธ์ระดับองค์กรให้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปสู่เป้าหมายในระยะ 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดอนาคตการจัดการศึกษาของโรงเรียนไว้
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน มองเห็นขั้นตอนการพัฒนาได้อย่างละเอียด สะดวกต่อการบริหารจัดการ   
 โรงเรียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้  จะเป็นแนวทางให้กลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  พัฒนาการศึกษาให้บรรลุจุดหมายท่ีต้องการ  และขอขอบคุณคณะกรรมการ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนจนส าเร็จเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
                   (นายสุชาติ  จิตติการุณย์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
 
 

 

 



 

สำรบัญ 
 

   หน้ำ 
ค าน า       ก 
ประกาศเห็นควรอนุมัติการใช้แผนกลยุทธ์สถานศึกษา  ข 
ส่วนที่ 1 บทน ำ 1 
 - ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1 
 - ท่ีต้ังโรงเรียน 2 
 - ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 4 
 - โครงสร้างการบริหาร 5 
 - โครงการตามนโยบาย 6 
 - ข้อมูลชุมชน 6 
 - ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 6 
 - จ านวนนักเรียน 8 
 - ข้อมูลบุคลากร 9 
 - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 
ส่วนที่ 2 วิเครำะห์สถำนภำพสถำนศึกษำ     11 
 - รายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา 11 
 - สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 17 
 - แผนภูมิแสดงสถานภาพสถานศึกษา 19 
 - ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม 20 
ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 22 
 - วิสัยทัศน์ (VISION)                    23 
 - พันธกิจ (MISSION) 23 
 - เป้าประสงค์  (GOAL) 23 
 - กลยุทธ์สถานศึกษา (STRATEGY) 24 
 - แผนท่ีกลยุทธ์ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วทิยา 25 
ส่วนที่ 4 กลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำ 26 
 - กลยุทธ์การจัดการศึกษา 26 
 - รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 34 
 - งบประมาณการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 54 
ภำคผนวก 66 
 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 67 

 



 

สำรบัญตำรำง 
 

ตำรำงที่  หน้ำ 
 1 แหล่งเรียนรู้ภายนอกของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  7 
 2 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงช้ัน และเพศ 8 
 3 แสดงข้อมูลสารสนเทศครู และบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่ง   
  และวุฒิทางการศึกษา  9 
 4 แสดงข้อมูลสารสนเทศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  10 
 5 สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 11 
   6 สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  13 
   7 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 17 
   8 ตารางการวิเคราะห์กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 26 
    9 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ 34 
   10 แสดงงบประมาณการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญภำพ 
 

ภำพที ่  หน้ำ 
 1 แผนท่ีอ าเภอหนองบุญมาก และเขตพื้นท่ีบริการ 3 
 2 ภาพตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 4 
 3 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 5 
 4 แผนภาพรูปไข่จากผลการวิเคราะห์สภาพภายนอก และภายใน 19 
 5 แผนภาพแสดงแผนท่ีกลยุทธ์ของสถานศึกษา 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1   

บทน ำ 

ข้อมูลทั่วไป 

1. ประวัติโรงเรียน และผลงำนระดับภำค ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ 

    โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาเริ่มก่อต้ัง และพัฒนามาจากการเป็น สาขาโรงเรียนหนองบุนนาก
พิทยาคม เมื่อปีการศึกษา 2533 โดยอาศัย โรงเรียนบ้านหนองหัวแรต เป็นท่ีเรียนช่ัวคราว ในปีการศึกษา 
2534 เข้ามา เรียนในสถานท่ีปัจจุบันในอาคารมุงแฝก โดยมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมมือกัน สร้างให้ 11 หลัง 
ส่วนท่ีดินนั้นได้รับการบริจาคโดยคุณประสงค์ ศรีหิรัญรัตน์  และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดี กรมสามัญศึกษา 
ได้ให้ใช้ช่ือคุณประสงค์เป็น ส่วนหนึ่งของโรงเรียนด้วย คือโรงเรียนหนองบุนนากประสงค์วิทยา และได้ น าเอา
วันคล้ายวันเกิดของท่านเป็นวันก่อต้ังโรงเรียนคือวันท่ี 23 มกราคม ในปีการศึกษา 2536 จึงได้เริ่มมีอาคาร
เรียนถาวร และเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่ตาม ช่ืออ าเภอซึ่งได้เปล่ียนจากอ าเภอหนองบุนนาก 
เป็นอ าเภอหนองบุญมาก จึงช่ือว่า โรงเรียงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา จนมาถึงปัจจุบัน ด้วยความ
ร่วมมือจากท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียน จึงได้รับ
การพัฒนา มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
 ปัจจุบันโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เปิด
สอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โดยเปิดการสอนในแผนวิทย์-คณิตฯ แผนท่ัวไป  และระบบทวิศึกษาซึ่ง
เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนายสุชาติ   
จิตติการุณย์ เป็นผู้อ านวยการ 

 ผลงำนที่ภำคภูมิใจในปีที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ 2560) 
 1) ผลการระดับจังหวัด 

- ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รายการ PS academy club 
- ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รายการ terminal 21 korat ครั้งท่ี 1 
- ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รายการ กีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาล

นครราชสีมา 
 2) ผลการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ได้รับรางวัล 21 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ประจ าปีการศึกษา 2560 

- ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
- ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
- ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 



 

- ชนะเลิศการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 
- ชนะเลิศการแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ม.1-ม.3 
- ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 

 3) ผลการระดับภาค 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ม.1-ม.3 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการแข่งขันประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงในการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
 

2. ที่ต้ังโรงเรียนหนองบุญมำกประสงค์วิทยำ 
 1) ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 4 ถนนโชคชัย – เดชอุดม (ถนนหมายเลข 24) ต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 304102  
 2) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 3) เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 4) มีเขตพื้นท่ีบริการ จ านวน 9 ต าบล ดังนี้ 

- ต าบลหนองหัวแรต  - ต าบลสารภี  
- ต าบลลุงเขว้า - ต าบลบ้านใหม่  
- ต าบลแหลมทอง  - ต าบลไทยเจริญ  
- ต าบลหนองไม้ไผ่ - ต าบลหนองบุนนาก 
- ต าบลหนองตาไก้  

 5) ลักษณะท่ีต้ังของโรงเรียน 
- ทิศเหนือ ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) 
- ทิศใต้ ตัดหมู่บ้านในต าบลแหลมทอง ใกล้กับวัดพงษ์ศรีพรหมวนาราม 
- ทิศตะวันออก ติดกับไร่มันส าปะหลังของชาวบ้าน ใกล้กับส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนอง

บุญมาก 
- ทิศตะวันตก ติดกับไก่มันส าปะหลังของชาวบ้าน ใกล้กับป้ัมน้ ามัน ปตท. 

 6) พื้นท่ี จ านวน 35 ไร่  
 7) การติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 0-4449-0202  
  e-mail : npw@npw.ac.th 
  website : www.npw.ac.th 

  Facebook : facebook.com/npwschool2 
 
 



 

แผนที่โรงเรียนและเขตบริกำร 

 

ภำพที่ 1 แผนท่ีอ าเภอหนองบุญมาก และเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
 ตราประจ าโรงเรียน 
 

 

 
ภำพที่ 2 ภาพตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 ควำมหมำย   เกิดจากอักษรย่อของโรงเรียนคือประกอบด้วยตัวอักษร น ป  
และ ว ท่ีสานสัมพันธ์กันแสดงถึงความรักสามัคคี ด้านล่างเป็น 
ธงริ้วมีข้อความแสดงถึงค าขวัญของโรงเรียนคือ วนิัยดี มีวิชา จรรยา
งาม โดยสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีชมพู-ฟ้า ซึ่งเป็นสีประจ าโรงเรียน 

 อักษรย่อ   น.ป.ว. 
สีประจ ำโรงเรียน   ชมพู   –   ฟ้า 

ชมพู    หมายถึง  ความสมัครสมานสามัคคี  ความรักต่อสถาบัน   
          รักกันฉันพี่น้อง 
ฟ้ำ หมายถึง   ความรู้รอบ  ความรู้อันกว้างไกล 

ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน  วินัยดี  มีวิชา  จรรยางาม   
คติธรรมประจ ำโรงเรียน  วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ 
ปรัชญำประจ ำโรงเรียน  การศึกษาเป็นการพัฒนาสมองของสังคม 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน  ต้นหมากเค็ง (นางด า) 
เพลงมำร์ชประจ ำโรงเรียน  มาร์ช น.ป.ว. 
อัตลักษณ์โรงเรียน   รักออม  ถนอมใช้ 
เอกลักษณ์โรงเรียน   สวยสะอาด บรรยากาศร่มรื่น 

 

 

 



แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

ชมรมศษิย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง  

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. งานสารบรรณฝ่าย 
2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 
4. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียนรู้ 
5. งานวิจัยในชั้นเรียน 
6. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. งานพัฒนาด้าน ICT 
8. งานห้องสมุด 
9.  งานนิเทศภายใน 
10. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11. งานระบบประกันคุณภาพ 
12. งานรับนักเรียนและงานทะเบียน 
13. งานสวนพฤกษศาสตร์ 
14. งานโรงเรียนในฝัน 
15. งานส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
16. งานแนะแนว 
17. งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
18. งานกีฬาสี 

1. งานสารบรรณฝ่าย 
2. งานบริหารการเงินและบัญชี 
3. งานบริหารทรัพย์สินและพัสดุ 
4. งานนโยบายและแผน 
5. งานจัดท า จัดสรร และเสนอขอ

งบประมาณ 
6. งานประกันอุบัติเหตุ 
7. งานการเงินสวัสดิการ 
8. งานควบคุมภายใน 
9. งานปฏิคมโรงเรียน 
10. งานประกนัอุบัติเหตุนักเรียน 
11. งานระดมทุนเพื่อส่งเสริมการ

จัดการศึกษา 
12. งานเลขานุการ และ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

1. งานสารบรรณฝ่าย 
2. งานธุรการโรงเรียน 
3. งานอาคารสถานที่และ

สาธารณูปโภค 
4. งานโภชนาการ 
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6. งานโสตทัศนศึกษา 
7. งานยานพาหนะ 
8. งานประชาสัมพันธ์ 
9. งานธนาคารโรงเรียน 
10. งานโรงเรียนกับชุมชน 
11. งานส่งเสริมกิจกรรม

สหกรณ์ร้านค้า 
12. งานโรงเรียนปลอดขยะ 

1. งานสารบรรณฝ่าย 
2. งานวางแผนอัตราก าลัง 
3. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4. งานวินัยและการรักษาวินัย 
5. งานข้อมูลบุคลากร 
6. งานสวัสดิการ ขวัญและก าลังใจ

ครู 
7. งานพัฒนาและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 

1. งานวินัยและควบคุมความ
ประพฤตินักเรียน 

2. งานป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

3. งานกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 

4. งานเวรประจ าวันและรักษา
สถานที่ราชการ 

5. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

6. งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 



 

4. โครงกำรตำมนโยบำย 

    1)  โครงการตามนโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
        (1) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารในการแข่งขัน 
        (2) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
        (3) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน 
 (4) โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์ 
    2)  โครงการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        (1) โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสาร และการค านวณ 
        (2) โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
        (3) โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
 (4) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. ข้อมูลชุมชน  

 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาเป็นโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในเขต ต.หนองหัวเรต อ.หนองบุญมาก จ.
นครราชสีมา สภาพชุมชนโดยรอบส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกร โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท าไร่มัน
ส าปะหลัง รองลงมาคือข้าว และพืชผักอื่นๆ บางครอบครัวจะท างานในโรงงานอุตสาหกรรม แต่โดยรวมยังมี
รายได้ไม่แน่นอน อีกท้ังโรงเรียนยังอยู่อยู่ใกล้ศูนย์ราชการต่างๆ เช่น โรงพยาบาลอ าเภอหนองบุญมาก ท่ีว่า
การอ าเภอหนองบุญมาก สถานีต ารวจอ าเภอหนองบุญมาก ท่ีท าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองบุญ
มาก ใกล้กับแหล่งประกอบการทางอาชีพของท้องถิ่นที่ส าคัญ เช่น การปั้นหินทราย ต่อยอดเฟื่องฟ้า ร้านช่าง
ยนต์ ใกล้แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ คือ ปราสาทหินบ้านถนนหัก ใกล้บริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆ เช่น 
โรงงานผลิตแป้งจากมันส าปะหลัง และปั้นน้ ามัน ปตท.  

7. สื่อและแหล่งเรียนรู้   

 นับแต่ก่อต้ังเมื่อปี  พ.ศ.2534 โรงเรียนมีการพัฒนาท้ังการบริหารการจัดการเรียนการสอนและการ
จัดการทรัพยากรทางการศึกษามาโดยตลอด ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลังอาคารประกอบ   3 หลัง  
รวมจ านวนห้องเรียนท้ังหมด 20 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆ 9 ห้อง ได้แก่   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบั ติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบั ติการฟิ สิกส์ ห้องปฏิบั ติการชีววิทยา ห้องปฏิบั ติการเคมี 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ และห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุดขนาด 216 ต ารางเมตร 
โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน 80 เครื่อง มีการติดต้ังอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าของนักเรียน 
จ านวน 90 เครื่อง   

 



 

นอกจากนี้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาดังนี้ 
ตำรำงที่ 1 แหล่งเรียนรู้ภายนอกของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา จ าแนกตามการใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 
หมวดวิชำ แหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 

คณิตศาสตร์ 1  สถานท่ีประกอบการบริษัท 
2  การต่อยอดเฟื่องฟ้า 

อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา 

วิทยาศาสตร์ 1 ป่าชุมชนบ้านใหม่-สุขอุดม 
2 อุทยานแห่งชาติทับลาน 
3 สวนสัตว์นครราชสีมา 

ต. บ้านใหม-่สุขอุดม 
อ.วังน้ าเขียว 
อ.เมือง นครราชสีมา 

ภาษาอังกฤษ 1 ชาวต่างชาติท่ีมีครอบครัวกับคน
ไทยในพื้นท่ีอ าเภอหนองบุญมาก 

ต.หนองหัวแรต 
ต.บ้านใหม่              อ.หนองบุญมาก 

สังคมศึกษา 1 ปราสาทหินบ้านถนนหัก 
2 วัดประจ าหมู่ 

บ้านถนนหัก ต.บ้านใหม่ 
อ.หนองบุญมาก 

ภาษาไทย 1 กลุ่มแม่บ้านในอ.หนองบุญมาก 
2 วัดบ้านหนองหัวแรด 

ต.หนองหัวแรดอ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา 

การงานอาชีพ 1 ร้านประกอบการช่างยนต์ 
2 ศูนย์ฝึกงานอาชีพสารภี 
3 โรงงานในเขตพื้นท่ี 

อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา 

พลศึกษา 1 สถานีต ารวจภูธร 
2 โรงพยาบาลหนองบุนาก 

อ.หนองบุญมาก 
อ.หนองบุญมาก 

ศิลปศึกษา 1 เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
2 การตัดแต่งกิ่งเฟื่องฟ้าบ้านใหม่ 

อ.โชคชัย 
อ.หนองบุญมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. จ ำนวนนักเรียน 

 ตำรำงที่ 2 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามช่วงช้ัน และเพศ 

ระดับชั้น จ ำนวนห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
         ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4 60 48 108 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3 38 37 75 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4 55 52 107 
รวมช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) 11 153 137 290 
         ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3 41 49 90 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 3 27 58 85 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 15 44 59 
รวมช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) 8 83 151 234 

รวมทั้งสิ้น 19 236 288 524 

 
    

         ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ข้อมูลบุคลำกร  

 ตำรำงที่ 3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท รายหมวดวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพศ วุฒิ
การศึกษาวิทยฐานะ 

กลุ่ม
บุคลำกร 

ประเภท/ 
รำยหมวดวิชำ/
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

จ ำนวน 
(คน) 

กำรจ ำแนก 
เพศ วุฒิกำรศึกษำ วิทยฐำนะ 

ชำย หญิง 
< 
 ป.
ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
ไม่ม ี
วิทย 
ฐำนะ 

ช ำนำ
ญกำร 

ช ำนำ
ญกำร
พิเศษ 

เชี่ยว 
ชำญ 

สำย
วิชำกำร 

ผู้บริหำร 2 2    2   1 1  
ข้ำรำชกำรคร ู 30 9 21  13 17  6 14 10  
พนักงำนรำชกำร 6 3 3  6       
ครูอัตรำจ้ำง 2 1 1  2       
ภาษาไทย 4  4  3 1  2 1 1  
คณิตศาสตร์ 5 1 4   4   3 2  
วิทยศาสตร์(ทั่วไป) 1  1   1   1   
เคมี 2  2  1 1  1    
ชีววิทยา 2 1 1  1 1  1  1  
ฟิสิกส์ 2 1 1   2   2   
สังคมศึกษา 6 2 4  4 2  4 1 1  
สุขศึกษา            
พลศึกษา 2 2   1 1  1  1  
ศิลปศึกษา            
ทัศนศิลป ์            
ดนตรีศึกษา 1 1   1    1   
นาฏศิลป์ 1  1  1   1    
งานพัฒนาผู้เรียน            
เกษตรกรรม 1  1       1  
คหกรรมศาสตร์ 1  1  1    1   
อุตสาหกรรมศิลป์            
ภาษาอังกฤษ 3  3  1 2   2 1  
ภาษาฝร่ังเศส            
ภาษาเยอรมัน            
ภาษาจีน 1  1  1   1    
ภาษาญี่ปุ่น            
ภาษาเขมร            
จิตวิทยาแนะแนว 1 1   1     1  
บรรณารักษ์ 1  1  1     1  
การเงิน/บัญชี            

สำย 
สนับสนุน 

พระภิกษุ/สามเณร            
บุคลากร 38 ค (2)            
ลูกจ้างประจ า 2 2  1 1       



 

กลุ่ม
บุคลำกร 

ประเภท/ 
รำยหมวดวิชำ/
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

จ ำนวน 
(คน) 

กำรจ ำแนก 
เพศ วุฒิกำรศึกษำ วิทยฐำนะ 

ชำย หญิง 
< 
 ป.
ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
ไม่ม ี
วิทย 
ฐำนะ 

ช ำนำ
ญกำร 

ช ำนำ
ญกำร
พิเศษ 

เชี่ยว 
ชำญ 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(งบราชการ) 

           

ลูกจ้างชั่วคราว 
(เงินระดม
ทรัพยากร) 

2 2  2        

รวม 44 19 25 3 22 19 - 6 15 11 - 

 

5. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนหนองบุญมำกประสงค์วิทยำ 

 ตำรำงที่ 4 รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาประจ าปี
การศึกษา 2561 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต ำแหน่งหน้ำที่ 
ต ำแหน่งใน 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

1 นายสมบูรณ์  เดชขุนทด ก านันต าบลหนองหัวแรต ประธานกรรมการ 
2 นางสกุล พาขุนทด ก านันต าบลหนองไม้ไผ่ ผู้แทนผู้ปกครอง 
3 นางอภิญญา  มนัสพรหม ครูช านาญการพิเศษ ผู้แทนครู 
4 นายอภิชาต  นิลพิมาย รองปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
5 นายสมคิด  แถมกลาง ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น 
6 พระครูอัครสิริวัฒน ์ เจ้าคณะต าบลไทยเจริญ ผู้แทนพระสงฆ ์
7 พระครูพุทธธชธ ารง เจ้าอาวาสวัดสวนป่าพุทธรรม ผู้แทนพระสงฆ ์
8 นางสมหมาย  ต่อมกระโทก ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายพีระพล  พุฒดอน นายกเทศมนตรีต าบลแหลมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายสรรวัชญ์  บุญเต็ม รักษาราชการแทนสรรพากรพื้นท่ี

สาขาหนองบุญมาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

11 นายมนู  ทุ่งกระโทก ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายสมบัติ  ธีระธนตระกุล ก านันต าบลหนองบุญมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายขุนแผน  รุ่งไธสง ก านันต าบลบ้านใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายภมร  ศรีประเสริฐ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต ำแหน่งหน้ำที่ 
ต ำแหน่งใน 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

15 นายสุชาติ  จิตติการุณย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
หนองบุญมากประสงค์วิทยา 

เลขานุการคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 
วิเครำะห์สถำนภำพสถำนศึกษำ 

1.รำยละเอียดข้อมูลกำรวิเครำะห์สถำนภำพสถำนศึกษำ  
 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน 

ตำรำงที่ 5 สภาพแวดล้อมภายนอก  (STEP) 

ด้ำนโอกำส (+) ด้ำนอุปสรรค  (-) 
ด้ำนสังคม และวัฒนธรรม (S)  
1. มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกในการเดินทาง 
2. ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัด

การศึกษา 
3. ชุมชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้

นักเรียนได้รู้จัก 
4. ใกล้กับสถานประกอบการต่างๆ ท่ีสามารถมีส่วน

ช่วยในการจัดการเรียนรู้ 
5. ผู้ปกครองท่ีมีความสนใจ ใส่ใจลูกหลาน ส่งผลให้

สนับสนุนลูกหลานในการศึกษาต่อจนประสบ
ความส าเร็จ 

6. อยู่ใกล้สถานท่ีท่ีสามารถน าปฏิบัติด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 

1. ระยะทางไกลในการเดินทางระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน และถนนบางสายการสัญจรล าบาก 

2. ครอบครัวขาดความอบอุ่น พ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูก 
และไม่มีเวลาในการเอาใจใส่ ก ากับติตามพฤติกรรม
ของนักเรียนเท่าท่ีควร 

3. ค่านิยมของผู้ปกครองท่ีมักจะน านักเรียนไปเรียนท่ี
โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง 

4. สภาพแวดล้อมท่ีเส่ียงต่อยาเสพติด และความ
ปลอดภัยในชีวิต 

5. มีร้านเกม/คอมพิวเตอร์ อยู่จ านวนมากท าให้
นักเรียนอาจไปใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสม 

6. ชุมชนของนักเรียนมีการอยู่กินกนัก่อนแต่ง หรอื มี
คู่ในวัยเรียน จ านวนมากท าให้เป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีต่อ
นักเรียน 

7. ค่านิยมในการเรียนแบบตามส่ือต่างๆ ของนักเรียน
เป็นไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 

8. เป็นสังคมท่ีไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษา
เท่าท่ีควร ไม่นิยมส่งบุตรหลานให้มีวุฒิการศึกษา
สูงๆ 

 

 

 

 



 

ตำรำงที่ 5 สภาพแวดล้อมภายนอก  (STEP) (ต่อ) 

ด้ำนโอกำส (+) ด้ำนอุปสรรค  (-) 
ด้ำนเทคโนโลยี (T)  
1. เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าสูง ส่งผลต่อการบริหาร

จัดการ และการเรียนสอนได้ดี 
2. มีการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ท าให้มีการ

ติดต่อส่ือสารกันง่าย และรวดเร็วขึ้น 
3. การเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นได้ง่ายข้ึนเนื่องจาก

เทคโนโลยีราคาถูกลง เช่น smart phone  
4. สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายข้ึน 

1. การใช้ส่ือยังขาด การคิดพิจารณาถึงประโยชน์ หรือ
โทษ 

2. การใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนไม่เป็นไปในทาง
ท่ีถูกต้อง และเหมาะสม 

3. ผู้ปกครองไม่มีการควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือ
ของนักเรียนเท่าท่ีควร 

ด้ำนเศรษฐกิจ (E)  
1. ชุมชนผู้ปกครองมีรายได้เพิ่มจากการท างานใน
โรงงานต่างๆ  
2. มีแหล่งชุมชน หรือสถานประกอบการท่ีเอื้อต่อ
โอกาสทางเศรษฐกิจ 

1. ครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน รายได้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่าย 

2. พืชผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ าส่งผลต่อ
รายได้ของผู้ปกครอง 

3. ผู้ปกครองนักเรียนขาดความรู้ด้านการบริหาร
จัดการรายรับรายจ่ายในครัวเรือนท าให้ส่วนใหญ่
รายได้ไม ่

ด้ำนกำรเมือง (P)  
1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณด้าน

การศึกษาส าหรับนักเรียน 
2. เทศบาล มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้การ

สนับสนุนงบประมาณกับทางโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมของนักเรียน 

1. นักเรียนยังขาดความเข้าใจในขอบเขตอ านาจ/
หน้าท่ีตนเองมีและส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ 

2. นโยบายด้านการศึกษามีการปรับเปล่ียนบ่อยส่งผล
ต่อความไม่ต่อเนื่อง 

3. เกิดความแตกต่างด้านความคิดน าไปสู่ความขัดแย้ง
ในสังคมท่ีรุนแรงท าให้การพัฒนาประเทศไม่
เป็นไปเท่าท่ีควรส่งผลต่อการจัดการศึกษาด้วย 

 

 

 

 

 



 

ตำรำงที่ 6 สภาพแวดล้อมภายใน  (2S4M) 

ด้ำนแข็ง (+) ด้ำนอ่อน  (-) 
โครงสร้ำง (S1)  

1. ขาดการบูรณาการท าให้ภาระงานของครูมีมากขึ้น 
2. โรงเรียนขาดการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
3. หลักสูตรของสถานศึกษาไม่ทันสมัย และยังไม่

สมบูรณ์ 

1. มีนโยบายท่ีตอบสนองของนโยบาย สพฐ. 
    มีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน 
2. โรงเรียนมีการจัดวางนโยบาย และพัฒนาอย่าง

ชัดเจนเป็นระบบ 
3. โรงเรียนมีกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ในนการ

ปฏิบัติท่ีชัดเจน 
4. มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งภายนอก และ

ภายใน 

ระบบบริกำร และผลผลิต (คุณภำพนักเรียน) (S2) 
1. โรงเรียนมีระบบ ICT เข้ามาช่วยในการ

ติดต่อส่ือสาร และประสานงานให้รวดเร็ว 
2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย

บ่อย 
3. นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะต่างๆ และได้แสดง

ความสามารถ 
4. นักเรียนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง และอ านวยความ

สะดวกในด้านต่างๆ 
5. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น (ดูจากจ านวนท่ีติด 0 

ร มส) 

 
1. นักเรียนขาดความมีระเบียบวินัย  
2. นักเรียนขาดแรงจูงใจ และเป้าหมายในอนาคต จึง

ไม่ใส่ใจในการเรียน 
3. นักเรียนมีความเส่ียงในเรื่องบุหรี่และสารเสพติด 
4. นักเรียนมีปัญหาด้านชู้สาว 
5. นักเรียนมีคุณภาพด้านผู้เรียน และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
6. นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และจิตส านึกท่ีดี 
นักเรียนมีค่านิยมในทางท่ีผิด 
7. นักเรียนไม่ให้ความสนใจกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตำรำงที่ 6 สภาพแวดล้อมภายใน  (2S4M) (ต่อ) 

ด้ำนแข็ง (+) ด้ำนอ่อน  (-) 
บุคลำกร (M1) 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ 
2. บุคลากรให้ความร่วมมือ และท างานเป็นทีมให้

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3. จ านวนบุคลากรเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
    มีครูครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ครู และบุคลากรโดยส่วนใหญ่ได้สอนตรงตามวุฒิ

การศึกษา และความรู้ ความสามารถ 

 
1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ

ใช้เทคโนโลยี 
2. ขาดอัตราก าลังในบางรายวิชายังขาดท าให้ครูบาง

คนต้องแบกภาระคาบสอนมาก แต่บางรายวิชามี
จ านวนมากเกินจ านวน 

3. ขาดการนิเทศติดตามในการจัดการเรียนการสอน
ของครู 

4. ขาดบุคลากรด้านอุตสาหกรรม 
5. ครู และบุคลากรบางส่วนยังไม่ปฏิบัติงานเต็ม

ศักยภาพ ละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี 
6. ครู และบุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากจนส่งผล

ต่อการจัดการเรียนการสอน 
7. ครู และบุคลากรบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างจริงจัง 
8. ครู และบุคลากรบางส่วนขาดความเสียสระ และ

การอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
กำรเงิน (M2)  
1. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ทุก

ฝ่ายได้มีส่วนร่วมท าให้ใช้จ่ายตามความต้องการ 
2. มีงบประมาณเพียงพอต่อความต้องการมีความ

คล่องตัวในการเบิกจ่าย 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้มี

แผนปฏิบัติการท่ีเด่นชัด และน าไปสู่การปฏิบัติได้
จริง 

1. มีการเบิกเงินใช้จ่ายแต่ยังขาดการสรุปรายงาน
โครงการ 

2. การล้างหนี้ล่าช้า 
3. งบประมาณท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชามีจ ากัด 
4. ขาดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยี 
 

 

 

 



 

ตำรำงท่ี 6 สภาพแวดล้อมภายใน  (2S4M) (ต่อ) 

ด้ำนแข็ง (+) ด้ำนอ่อน  (-) 
วัสดุปอุปกรณ์ (M3)  
1. มีคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้

ส าหรับนักเรียน 
2. มีคอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับการท างานของครู 

และบุคลากร 

1. ส่ือการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ และยังไม่
ทันสมัย 

2. วัสดุอุปกรณ์บางกลุ่มสาระไม่เพียงพอ เช่น 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่เพียงพอในการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเสียบ่อยท าให้การใช้
งานเพื่อการจัดการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
บางห้องเรียนยังขาด 

5. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนยงัขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และไม่มีการใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร 

กำรบริหำรจัดกำร (M4)  
1. มีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 
2. มีการประชุมวางแผนเพื่อจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

1. ขาดการนิเทศติดตามท่ีสม่ าเสมอ 

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 1. ควรมีการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และศิลธรรม สอนโดยพระสงฆ์ ทุกสัปดาห์ 
 2. เน้นการฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การมีมารยาทอันดีงาม และความอดทนในการท างาน
ให้กับนักเรียน 
 3. ให้ครู และบุคลากรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียน 
 4. อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต และประสบการณ์ของคนรุ่นก่อน น าวิทยากรท่ีช านาญในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาสอน และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักเรียน 
 5. สร้างความตระหนักในหน้าท่ีของตน ท้ังในครู และนักเรียน 
 6. การจัดการเรียนการสอนด้วยรัก และเมตตาต่อศิษย์ 
 7. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 8. ทางโรงเรียนจัดหาส่ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
 9. ปรับปรุงเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ 
 10. อยากให้ครู ไปตรวจห้องน้ าเป็นประจ าเพื่อให้นักเรียนชายไม่มั่วสุ่มสูบบุหรี่ 



 

 11. ครูไม่ควรส่ังงานเยอะเกินไป 
 12. สร้างแรงจูงในการท าความดี และต้ังใจเรียน 
 13. แก้พฤติกรรมข่ีรถเร็วของนักเรียน 
 14. อยากให้ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี สอนให้เต็มเวลา เต็มความรู้ความสามารถ ไม่ทอดท้ิง
หน้าท่ี 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.  สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมสถำนศึกษำ 
ตำรำงที่ 7 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
สรุปคะแนนกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 

ปัจจัยภำยนอก 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย คะแนนจริง 

สรุป โอกำส 
(+) 

อุปสรรค 
(-) 

โอกำส 
(+) O 

อุปสรรค 
(-) T 

1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.3 4.15 -3.92 1.24 -1.18 0.07 
2 ด้านเทคโนโลยี (T) 0.3 4.28 -4.04 1.28 -1.21 0.07 
3 ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.2 3.91 -3.86 0.78 -0.77 0.01 
4 ด้านการเมืองและกฏหมาย (P) 0.2 3.78 -4.11 0.76 -0.82 -0.07 

รวมน้ ำหนักคะแนน 1.00 
     สรุปปัจจัยภำยนอก 4.06 -3.98 

 คะแนนเฉลี่ยสรุปปัจจัยภำยนอก 0.08 
 
สรุปคะแนนกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 

ปัจจัยภำยนอก 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย คะแนนจริง 
สรุป จุดแข็ง 

(+) 
จุดอ่อน 

(-) 
จุดแข็ง 
(+) S 

จุดอ่อน 
(-) W 

1 ด้านโครงสร้าง และนโยบาย (S1) 0.17 4.01 -3.56 0.68 -0.61 0.08 
2 ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 0.17 3.81 -4.02 0.65 -0.68 -0.03 
3 ด้านบุคลากร (M1) 0.17 4.20 -3.72 0.71 -0.63 0.08 
4 ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) 0.16 3.92 -3.53 0.63 -0.57 0.06 
5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.16 3.76 -3.78 0.60 -0.60 0.00 
6 ด้านบริหารจัดการ (M4) 0.17 3.90 -3.52 0.66 -0.60 0.06 

รวมน้ ำหนักคะแนน 1.00 
     สรุปปัจจัยภำยใน 3.94 -3.69   

คะแนนเฉลี่ยสรุปปัจจัยภำยใน 0.25  
 
 
 



 

จากตารางท่ี 7 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน พบว่า   
 ปัจจัยภายนอกท่ีถือได้ว่าเป็นโอกาสท่ีดีต่อการจัดการศึกษา  (0.08) มากท่ีสุดคือ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี (0.07) รองลง มือคือด้านเศรษฐกิจ (0.01) ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (0.13) 
น้อยท่ีสุดคือด้านการเมือง และนโยบาย  (-0.07)   
 ปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็งต่อการจัดการศึกษา (0.25)  มากท่ีสุดคือด้านด้านโครงสร้าง และ
นโยบาย (0.08) และด้านบุคลากร (0.08) รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพการเงิน และด้านบริหารจัดการ 
(0.06) และน้อยสุดคือด้านผลผลิตและการบริการ (-0.03) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.  แผนภูมิแสดงสถำนภำพสถำนศึกษำ 
จากสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนน าเสนอโดยแผนภาพได้ ดังนี้ 

 

ภำพที่ 4 แผนภาพรูปไข่จากผลการวิเคราะห์สภาพภายนอก และภายใน 

 
 
 

4.06 (O) 

-3.98 (T) 

-3.69 (W) -3.94 (S) 0.08 (O) 0.25 (S) 



 

ผลกำรประเมินสถำนภำพสถำนศึกษำ 
 จากผลการด าเนินการประมาณค่าปัจจัยแต่ละรายการ  พร้อมท้ังสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพจึงน าผล
ดังกล่าวมาสังเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพของโรงเรียน  สรุปโดยรวมสถานภาพของโรงเรียนมีความโน้ม
เอี้ยงไปในต าแหน่ง Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าหน่วยงานโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในท่ี แข็ง เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูง เมื่อมีสถานภาพเป็น Stars 
ควรจะก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไป และพัฒนางานต่อยอด 
 
4. ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกรอบสำม (ปีกำรศึกษำ 2556) 

จุดเด่น 
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขอนามัยส่วนตัว มีสุนทรียภาพ ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษาและสังคม ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ตามบทบาทหน้าท่ี และปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนาท่ีผู้เรียนนับถือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน 
บริเวณสถานศึกษา บริเวณวัด ชุมชน 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้น าทางวิชาการจัดให้มี
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยแบ่งงานการบริหารเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารท่ัวไป โดยมีการ
แต่งต้ังผู้ช่วยฝ่ายงานรับผิดชอบครบท้ัง 4 ฝ่าย สถานศึกษาใช้แผนในการบริหารจัดการ โดยจัดท าแผนกล
ยุทธ์สถานศึกษาระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดให้มีหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น มีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส าคัญ มีค าส่ังแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบและ
ด าเนินงานโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จัดให้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน ติดตามผล และประเมินผล การด าเนินงาน
ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและมีระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) เป็นเครื่องมือในการบริหาร
สถานศึกษา จัดระบบการบริหารงานงบประมาณท่ีคล่องตัว ด้วยความโปร่งใส ประหยัด ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรและชุมชน มีการพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถตรงกับงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคามรักใคร่สามัคคี มีส่วนร่วมในกาจัดหาทุน 
และให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ 
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
พัฒนาตนเองด้วยการท าผลงานทางวิชาการ และเข้าอบรมในหน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา ครูมีแผน
จัดการเรียนรู้ และครูมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมายท่ีพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 



 

ครูมีความสามารถในการจุดส่ือการสอนให้เหมาะสมกับกิจกรรม มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมีการ
ด าเนินการได้ครบ 8 ข้อตามกฎกระทรวงฯ 
 

จุดท่ีควรพัฒนำ 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวมยังต่ ากว่าระดับดี ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะการคิดและทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา แต่ยังไม่ได้น าเสนอต้นสังกัดภายใน 15 วัน นับ
จากวันประชุม 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูบางส่วนยังจัดกิจกรรมไม่หลากหลาย การพัฒนาส่ือเครื่องมือและวิธีประเมินผลการเรียนรู้ไม่
หลากหลายในบางกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาขาดการก ากับ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

โอกำส 
 สถานศึกษาต้ังอยู่ในย่านชุมชนและส่วนราชการจึงง่ายต่อการติดต่อประสานงาน การคมนาคม
สะดวกมีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเข้มเข็ง ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากชุมชน ผู้ปกครอง วัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังภาคเอกชนเป็นอย่างดี 

อุปสรรค 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน จึงต้องเดินทางไปท างานต่างจังหวัด และปล่อยให้บุตร
หลานอาศัยกับญาติจึงท าให้ขาดความช่วยเหลือในครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  3 
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา เป็นโรงเรียนนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  มีหน้าท่ีจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีอ านาจ
หน้าท่ี ดังนี้ 
 1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ 
  1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มเด็กอายุ  13 – 15 ปี (ระดับ ม. 1 – 3) 
  1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มอายุ  16 – 18 ปี    (ระดับ ม. 4 – 6) 
 ใหบุ้คคลในวัยเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาเสมอกัน    และเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากท่ีสุด  ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
       2.  จัดท านโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และตามความต้องการ
ของท้องถิ่น    
       3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริมให้ครูสามารถวิจัยเพื่อ
พฒันา การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน 
      4.  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจัดท ารายงานประจ าปีแสดงต่อ      
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
            5. วิเคราะห์และจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไปของโรงเรียน ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ 
ควบคุม และรายงานการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมท้ังควบคุมดูแลบุคคลากร  การเงิน  การพัสดุ  
สถานท่ีและทรัพย์สินอื่นของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 7. จัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของโรงเรียน 
 8. จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 9. อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนด 
 10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือมีระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการก าหนด 
  จากอ านาจหน้าท่ีดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้นโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาได้ก าหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา กลยุทธ์ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  และตามความต้องการของท้องถิ่น ดังนี ้  



 

วิสัยทัศน์  ( VISION )                    
ภายในปีการศึกษา 2564 จัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 

มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  ( MISSION ) 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในชีวิต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 
 4. บริหารจัดการให้ได้ตามแบบมาตรฐานสากล 
 5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
 6. ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน และภายนอก มีการใช้ระบบเทคโนโลยีท่ีสร้างสรรค์ 
 7. ส่งเสริมให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้ำประสงค์  (Goal) 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต บนพื้นฐานความเป็นไทย รู้น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

3. ครูจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เต็มศักยภาพ มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วม 

4. โรงเรียนจัดการศึกษาตามแบบมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
5. ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง 
6. ผู้เรียน และครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณภาพ 
7. ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์สถำนศึกษำ(Strategy) 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็น

ไทย โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างมอือาชีพ และเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการ 

PLC  



 

4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีโอกาสได้แสดงความสามารถตาม
ศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง 

5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย 

6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามีส่วน
ร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 
 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 สวยสะอาด บรรยากาศ ร่มรื่น 
 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 รักออม ถนอมใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนท่ีกลยุทธ์ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : ภายในปีการศึกษา 2564 จัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
              โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

คุณภาพการบริการ 

ประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาองค์กร 

นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  

นักเรียนมีทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ผู้เรียนมีเป้าหมายในอนาคต 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และให้
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

ผู้ปกครองไว้วางใจสนับสนุนให้บุตร
หลานมาเรียนที่โรงเรียนมากข้ึน 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นใจและ
พึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ชื่นชมในคุณธรรม และ
ความสามารถของผู้เรียน ครู และบุคลากร 

 

นักเรียนสามารถคิดแก้ไข
ปัญหา และมีความคิด

สร้างสรรค ์

นักเรียนได้สร้างผลงาน 
และแสดงความสามารถที่

ตนถนัด 

ผู้เรียนมีจิตอาสาให้ความ
ช่วยเหลือชุมชน และสังคม 

นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์อย่าง

สร้างสรรค ์

นักเรียนสามารถสื่อสารได้
หลายภาษา 

พัฒนาครูมืออาชีพ ให้มี
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้

นักเรียนมีส่วนร่วม 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ภายในโรงเรียน  

ส่งเสริมเทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก และภายในเพ่ือ

ใช้ในการจัดการศึกษา 

 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองและเปิดโอกาสให้แสดง

ความสามารถ 

ภำพที่ 5 แผนภาพแสดงแผนท่ีกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน  



 

 
ส่วนที่  4 

กลยุทธ์กำรจดักำรศึกษำ 
 

กลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำ 
 โรงเรียนได้ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน  โดยใช้เทคนิค  

SWOT  แล้วน าผลการศึกษามาก าหนดเป็นกลยุทธ์  3  ระดับ  คือ  กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา  กล
ยุทธ์ระดับแผนงาน  และกลยุทธ์ระดับโครงการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงที่ 8 ตารางการวิเคราะห์กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
เป้าหมายในอนาคต อยู่บน
พื้นฐานความเป็นไทย โดย
การน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  

 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- กิจกรรมพัฒนาวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน 

- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน 

- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
- กิจกรรมอ าลาสถาบัน 
- กิจกรรมจิตอาสา 
 โครงการพัฒนาคุณลักษณะการ

ยอมรับบนความแตกต่าง 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
- กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่าย

พักแรมลูกเสือ 
- ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาลูกเสือ 
- กิจกรรมวันอาเซียน 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 
 โครงการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย 

และลักษณะจิตสังคม 
- กิจกรรมรักษ์สุขภาพออกก าลังกาย 
- กิจกรรมช่ังน้ าหนัก  วัดส่วนสูง 
- กิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

กลุ่มเส่ียงท้องก่อนวัยอันควร 



 

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร 
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด 
- แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง

และมีปัญหากรณีพฤติกรรมด้านยา
เสพติด 

- กิจกรรมพัฒนางานอนามัย
โรงเรียน 

 โครงการสถานศึกษาสีขาว 
- อบรมแกนน าความรู้เกี่ยวกับยา

เสพติดและอบายมุข 
- ตรวจสารเสพติดและอื่น 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและ

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
 1.2  ส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้าหมาย

ของชีวิตในอนาคต 
 โครงการเตรียมความพร้อมใน

การศึกษาต่อ การฝึกงาน การท างาน 
- กิจกรรมการจัดท าแฟ้มพัฒนางาน

นักเรียน ม.3 ม.6 
- กิจกรรมสานฝันพี่พบน้อง 
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา 
- กิจกรรมศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการ 
- กิจกรรม 1 คน 1 สมรรถนอาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนานักเรียนท่ีเรียน

หลักสูตรทวิศึกษา 
 1.3 ส่งเสริมให้นักเรียนรักความเป็น

ไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น

ไทย 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมพิธีไหว้คร ู
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจ าปี 
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 



 

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  

 1.4 ส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการด ารงชีวิต 

 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมจัดท าฐานการเรียนรู้  
- กิจกรรมการจัดหาวัสดุฝึกงาน

อาชีพ 
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
โดยการจัดการศึกษาตาม
แบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

2.1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

 โครงการพัฒนาความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรผลสัมฤทธิ์ 

- กิจกรรมพัฒนาและสร้าง
แบบทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 

- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

- กิจกรมจัดติวเพื่อเตรียมสอบ O-
Netและ Las และข้อสอบกลาง 

- กิจกรรมพัฒนางานวัดผล 
 โครงการพัฒนาการใช้กระบวนการ

เรียนการสอน 
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
 2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ

ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 โครงการพัฒนาความสามารถในการ

อ่าน ฯ 
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมยอดนักอ่าน 
- กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
- กิจกรรมประกวดห้องสมุด 3 ดี 
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน 

crossword game 
- กิจกรรมค่ายแก้ปัญหาการอ่านไม่

ออกเขียนไม่ได้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณ 
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องอาขยาน 
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถ



 

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร 
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนพิเศษ 

- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสืบค้น
ข้อมูลและส่ือสารข้อมูล 

 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
คิด 

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ 

- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใน

รูปแบบ STEM ศึกษา 
 โครงการพัฒนางานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โครงการด าเนินการงานนโยบายและ

แผนงาน 
 2.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตาม

แบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โครงการวางแผนและด าเนินการ

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมการประกวดโครงงานทุก

กลุ่มสาระฯ 
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ

วิชาการ 
- การนิเทศภายในสถานศึกษา 
- นิทรรศการวิชาการ/เปิดบ้าน 

น.ป.ว 
- จัดซื้อส่ือในการจัดการเรียนการ

สอน 
 โครงการพัฒนาการวางแผนและการ

จัดการข้อมูลสารสนเทศ 
- กจิกรรมการจัดระบบข้อมูล

สารสนเทศ 
- กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน

นักเรียน 
 โครงการพัฒนาการจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

- กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน และ 
อาคารประกอบ 



 

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร 
- กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

สาธารณูปโภค 
- กิจกรรมคนดีมีวินัยรักความสะอาด 
- กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมจัดท าป้ายนิเทศ 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 โครงการการก ากับติดตาม

ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

- กิจกรรมควบคุมภายใน 
 โครงการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 
- ประชุมอบรมก าหนดมาตรฐานของ

สถานศึกษา 
- การจัดกิจกรรมประเมินระบบ

ประกันคุณภาพภายใน 
- จัดท ารายงานผลการประเมิน 

(SAR) 
3. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีการ
จัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 
และเต็มศักยภาพ โดยใช้
กระบวนการ PLC  

 ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีการจัดการ
เรียนรู้อย่างมืออาชีพ และเต็ม
ศักยภาพ โดยใช้กระบวนการ PLC 

 โครงการวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากร 

- กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
- กิจกรรมอบรมภายนอก

สถานศึกษา 
- กิจกรรมศึกษาดูงานครูและ

บุคลากร 
- กิจกรรม PLC เพื่อการแก้ไขปัญหา 

4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
อย่างท่ัวถึง มีโอกาสได้แสดง
ความสามารถตามศักยภาพ 
และตามความถนัดของตนเอง 

4.1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง 

 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 

- กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน 
- กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา 

 4.2 เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ 
และตามความถนัดของตนเอง 

 โครงการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม 

- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมลานกีฬา 



 

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร 
- กิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
- กิจกรรมกีฬา ประสงค์วิทย์คัพ 
- กิจกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ 
- กิจกรรมมุมศิลปะ 
- กิจกรรมส่งเสริมวงดนตรีสากล 
- กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 

5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและ
ภายใน สร้างค่านิยมการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม 
และปลอดภัย 
 

5.1 พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายนอกและภายใน 

 โครงการส่งเสริมการสอนยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
- ทัศนศึกษาของนักเรียน 

 5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม 
และปลอดภัย 

 โครงการส่งเสริมความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรในการใช้ ICT 

- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนในการใช้ 
ICT และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน 

 - กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
พื้นฐานให้สามารถรองรับการใช้
บริการ 

- กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมบ ารุงระบบ      
เครือข่ายและระบบเทคโนโลยี
พื้นฐานต่าง ๆ  

- ค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ตรายเดือน 
- พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 

6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสาน
ความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน 
ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วน
ให้เข้ามีส่วนร่วม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 
 

6.1 สร้างภาคีเครือข่าย ผสาน
ความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน 
ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามี
ส่วนร่วม และสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 
 

 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย 
- กิจกรรมพัฒนางานบริการชุมชน

และและงานปฏิคม 
- กิจกรรมงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาและ ภาคี 4 ฝ่าย 



 

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร 
 6.2 ผสานความร่วมมือระหว่างชุมชน 

ผู้ปกครอง เข้ามีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- กิจกรรมประชุมปฏิบัติการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีการศึกษา 2561-2564 

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
ตำรำงที ่9 ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ 

กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตามปกีารศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีเป้าหมายใน
อนาคต อยู่บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย โดยการ
น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

- กิจกรรมพัฒนาวินัยและ
ความประพฤตินักเรียน 

- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียน 

- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
- กิจกรรมธนาคาร

โรงเรียน 
- กิจกรรมอ าลาสถาบัน 
- กิจกรรมจิตอาสา 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความ
ประพฤติดีไม่ผิดระเบียบ แต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
มีกิริยามารยาทท่ีอ่อนน้อม 
2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3. ร้อยละของนักเรียน มีความ
เป็นอัตลักษณ์ 29 ประการของ
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
4. ร้อยละของนักเรียนมี
คุณลักษณะของการประหยัด อด
ออม 
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ครูชูชาติ   
         อาจวิชัย 

 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะการ
ยอมรับบนความ

- กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้การส่ือสารด้วย
ภาษาจีน 
2. ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
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ครูธาดารัตน์   
           ลีลอย 

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา                                         แผนกลยุทธ์ประจ าปีการศึกษา 2561-2564      หน้า 5 



 

กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตามปกีารศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

แตกต่าง - กิจกรรมเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ 

- ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือ 

- กิจกรรมวันอาเซียน 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 

ส่ือสารด้วยภาษาจีนเบ้ืองต้นได้ 
3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
4. ร้อยละของนักเรียนได้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งคณะกรรมการและ
ประธานนักเรียน 
5. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตามความสนใจ  
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 โครงการพัฒนาสุข

ภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม 

- กิจกรรมรักษ์สุขภาพ
ออกก าลังกาย 

- กิจกรรมช่ังน้ าหนัก  วัด
ส่วนสูง 

- กิจกรรมแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนกลุ่มเส่ียงท้อง
ก่อนวัยอันควร 

- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
โลก 

- กิจกรรมรณรงค์ต้านยา
เสพติด 

1. ร้อยละของนักเรียนมี
สุขลักษณะนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังการ
สม่ าเสมอ 
2. ร้อยละของนักเรียนมนี้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละของนักเรียน รู้จัก
ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียง ต่อความรุนแรง 
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ครูปรีชา   
         เหล็งนุ้ย 



 

กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตามปกีารศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

- แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
กลุ่มเส่ียงและมีปัญหา
กรณีพฤติกรรมด้านยา
เสพติด 

- กิจกรรมพัฒนางาน
อนามัยโรงเรียน 

อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละของนักเรียนได้ออก
ก าลังกาย และมีการแข่งขันให้
สอดคล้องกับความสนใจ 
5. ร้อยละของนักเรียนมีการเล่น
กีฬาฟุตซอล และวอลเล่ย์บอล 
หรือกีฬาท่ีตนเองถนัด 
6. ร้อยละของนักเรียนได้ผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการ 
7. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
8. ร้อยละของนักเรียนมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
9. ร้อยละของนักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ในการออก
ก าลังกายหรือท ากิจกรรม
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กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตามปกีารศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

สร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง   
 โครงการสถานศึกษา

สีขาว 
- กิจกรรมอบรมแกนน า

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติดและอบายมุข 

- กิจกรรมตรวจสารเสพ
ติดและอื่น 

- กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสารเสพติดและ
พฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ 

1 ร้อยละของนักเรียนไม่มี
พฤติกรรมเส่ียงด้านยาเสพติด
และอบายมุข 
2. ร้อยละของนักเรียนของผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
3. ร้อยละของนักเรียนแกนน า มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ตักเตือนและให้ค าแนะน ากับ
เพื่อนๆ ได้ 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความ
เส่ียงได้รับการตรวจหาสารเสพ
ติดและสารอื่น ๆ  
5. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และรู้วิธีห่างไกลยา
เสพติดและอบายมุข 
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ครูชูชาติ   
         อาจวิชัย 

 โครงการเตรียมความ
พร้อมในการศึกษา

- กิจกรรมการจัดท าแฟ้ม
พัฒนางานนักเรียน ม.3 

1. ร้อยละของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
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ครูสมนึก   
      พรมจันทร์ 



 

กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตามปกีารศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ต่อ การฝึกงาน การ
ท างาน 

ม.6 
- กิจกรรมสานฝันพี่พบ

น้อง 
- กิจกรรมแนะแนว

การศึกษาต่อโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีบริการ 

- กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

- กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ 

- กิจกรรม 1 คน 1 
สมรรถนอาชีพ 

- กิจกรรมพัฒนานักเรียน
ท่ีเรียนหลักสูตรทวิ
ศึกษา 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีแฟ้มพัฒนา
งานของตนเองเพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อและอาชีพ 
2. ร้อยละของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับ
ประสบการณ์จากรุ่นพี่เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาต่อและ
อาชีพ 
3. ร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีบริการ ได้รับข้อมูล
การศึกษาต่อท่ีเหมาะสม 
4. ร้อยละของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับข้อมูลใน
การศึกษาต่อและเลือกอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
5. ร้อยละของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับ
ประสบการณ์จากและมีแนวทาง
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กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตามปกีารศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ในการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพ 

 โครงการสร้างความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย 

- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมพิธีไหว้คร ู
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม ่
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ประจ าป ี
- กิจกรรมนักศึกษาวิชา

ทหาร 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักเรียนใหม ่

1. ร้อยละของนักเรียนภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทยนิยมไทยและด ารงไว้
ซึ่งความเป็นไทย 
2. ร้อยละของนักเรียนใฝ่รู้วิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่นและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้ 
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ครูปาริชาติ 
    ปร๋อกระโทก 

 โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมจัดท าฐานการ

เรียนรู้  
- กิจกรรมการจัดหาวัสดุ

ฝึกงานอาชีพ 

1. มจี านวนฐานการเรียนรู ้
2. ร้อยละของฐานการเรียนรู้มี
การการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน 
3. จ านวนครั้งในการศึกษาดูงาน
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ครูชวนคิด   
     ทิศกระโทก 
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โรงเรียนต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
4. ร้อยละของครู มีแผนจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษาก าหนด และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 โดยการจัดการศึกษา
ตามแบบโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

โครงการพัฒนา
ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรผลสัมฤทธิ์ 

- กิจกรรมพัฒนาและสร้าง
แบบทดสอบกลางภาค
และปลายภาค 
- กิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรมจัดติวเพื่อเตรียม
สอบ O-Netและ Las และ
ข้อสอบกลาง 
- กิจกรรมพัฒนางานวัดผล 

1. ร้อยละของครูผู้สอน มีส่ือ 
นวัตกรรมการสอนหรือ
แบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด คนละ 1 
ช้ิน ต่อ 1 ภาคเรียน เพื่อใช้ในการ
สอนเสริมความรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่
นักเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระ เฉล่ียสูงขึ้น ร้อยละ 3 จาก
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ครูประพา 
      สุนทรรัตน์ 
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ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
3. ร้อยละของนักเรียน ได้รับการ
สอนเสริมและกวดวิชา และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยู่
ในเกณฑ์ระดับสูงกว่าค่าเฉล่ีย
กลางอย่างน้อย ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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100 

 พัฒนาการใช้
กระบวนการเรียน
การสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

กิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม
สาระ 

1. ร้อยละของนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ 2.5 ขึ้นไป 
2. ร้อยละของนักเรียน มีส่วนรว่ม
ในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนด
เนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กบัความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ัง
ระบบ 
3. ร้อยละของนักเรียน ได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายสรุปองค์
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ครูเปรมฤทัย 
            สัจจา 
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ความรู้และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
4. ร้อยละของนักเรียน ได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน 
แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
5. ร้อยละของนักเรียน ได้เรียนรู้
โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
6. ร้อยละของนักเรียน มีส่วนรว่ม
ในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และ
อ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
7. ร้อยละของนักเรียน ได้เรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจัยของครู
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อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 โครงการพัฒนา

ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับช้ัน 

- กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมยอดนักอ่าน 
- กิจกรรมประกวดหนังสือ

เล่มเล็ก 
- กิจกรรมประกวด

ห้องสมุด 3 ดี 
- กิจกรรมค่าย

ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมส่งเสริมการ

แข่งขัน crossword 
game 

- กิจกรรมค่ายแก้ปัญหา
การอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ 

- กิจกรรมส่งเสริมการท่อง
สูตรคูณ 

- กิจกรรมส่งเสริมการท่อง

1. ร้อยละของผู้เรียน มี
ความสามารถในการอ่านและ
เขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ันใน
ระดับพอใช้ 
2. ร้อยละของผู้เรียน มี
ความสามารถในด้านการส่ือสาร
ท้ังภาษาไทยตามระดับช้ันใน
ระดับพอใช้ 
3. ร้อยละของผู้เรียน มี
ความสามารถในด้านการคิด
ค านวณเหมาะสมตามระดับช้ันใน
ระดับพอใช้ 
4. ร้อยละของผู้เรียน มี
ความสามารถในด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับ
ช้ันในระดับพอใช้ 
5. ร้อยละของผู้เรียน มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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ครูขณิดา  
  ช่างทองมะดัน 
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อาขยาน 
- กิจกรรมพัฒนา

ความสามารถทางการ
เรียนรู้ของนักเรียนพิเศษ 

- กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การสืบค้นข้อมูลและ
ส่ือสารข้อมูล 

สารสนเทศได้เหมาะสมตามระดับ
ช้ันในระดับดี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนา
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

- กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

- ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบ STEM 
ศึกษา 

 

1. ร้อยละของนักเรียน มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้น
ไป 
2. ร้อยละของนักเรียน มีผลการ
ประเมินความสามารถในการ
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
ระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละของนักเรียน มีผลการ
ประเมิน ความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
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ครูสมควร   
         วิชาชาติ 
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ภาคภูมิใจ ในระดับดีขึ้นไป 
 โครงการพัฒนางาน

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

กิจกรรมด าเนินตามงาน
สวนพฤกษศาสตร์ 

1. ร้อยละของนักเรียน ได้
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
2. ร้อยละของนักเรียน ได้ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะใน
การจัดการและท างานให้ส าเร็จ 
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ครูนิตยา   
           ทองลา 

 โครงการด าเนินการ
งานนโยบายและ
แผนงาน 

- กิจกรรมประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 

- กิจกรรมประชุม
ด าเนินการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ 

1. การบริหารจัดการการศึกษา
ร้อยละของเป้าหมายตามก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการบรรลุผล 
2. ร้อยละของนักเรียน เป็น
นักเรียนท่ีมีคุณภาพตามนโยบาย
ของรัฐบาล  
3. ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
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ครูสมควร   
         วิชาชาติ 

 โครงการวางแผนและ - กิจกรรมการประกวด 1. ร้อยละของครู มีส่ือ นวัตกรรม 80 85 90 95 ครูอภิญญา 
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ด าเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียน 

โครงงานทุกกลุ่มสาระฯ 
- กิจกรรมส่งเสริมการ

แข่งขันทักษะวิชาการ 
- การนิเทศภายใน

สถานศึกษา 
- นิทรรศการวิชาการ/เปิด

บ้าน น.ป.ว 
- จัดซื้อส่ือในการจัดการ

เรียนการสอน 

การสอนหรือแบบทดสอบท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด คนละ 1 ช้ิน ต่อ 1 ภาค
เรียน เพื่อใช้ในการสอนเสริม
ความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้แก่นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ให้สูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระ เฉล่ียสูงขึ้น ร้อยละ 3 จาก
ปีการศึกษา ท่ีผ่านมา  
3. ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติสูงขึ้น อยู่ในเกณฑ์
ระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 
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      มนัสพรหม 

 โครงการพัฒนาการ
วางแผนและการ
จัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

- กิจกรรมการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

- กิจกรรมพัฒนางาน
ทะเบียนนักเรียน 

1. จ านวนครั้งท่ีโรงเรียนมีการ
พัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
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ครูเปรมฤทัย 
            สัจจา 
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ประยุกต์ใช้และด าเนินการอย่าง
เป็นระบบโดยจัดท ารายงาน
ข้อมูลสารสนเทศ 
 2. จ านวนครั้งท่ีโรงเรียนมีการ
พัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการ
งานทะเบียนท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้และด าเนินการอย่าง
เป็นระบบโดยจัดท ารายงานงาน
ทะเบียน 
3. ร้อยละของผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียนมีความพึงพอใจของใน
การเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน ระดับดีขึ้นไป 
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 โครงการพัฒนาการ
จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

- กิจกรรมปรับปรุงอาคาร
เรียน และ อาคาร
ประกอบ 

- กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ

1. ร้อยละของนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อ
สภาพอาคารเรียน ห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
สะอาด ปลอดภัยมีบรรยากาศร่ม
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ครูชูชาติ 
         อาจวิชัย 



 

กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตามปกีารศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

สาธารณูปโภค 
- กิจกรรมคนดีมีวินัยรัก

ความสะอาด 
- กิจกรรมพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมจัดท าป้ายนิเทศ 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอด

ขยะ 

รื่น ในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของนักเรียนสามารถ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนได้เต็มศักยภาพ 
3. ระดับการประเมินความ
ปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 

 
80 
 
 
ดี 

 
80 
 
 

ดีมาก 

 
80 
 
 

ดีมาก 

 
80 
 
 
ดี

เย่ียม 

 โครงการการก ากับ
ติดตามประเมินผล
การบริหารและการ
จัดการศึกษา 

- กิจกรรมควบคุมภายใน 1. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 
2. จ านวนครั้งท่ีฝ่ายบริหารงาน
ท้ัง 4 ฝ่าย  ได้วิเคราะห์ความ
เส่ียงและวางแผนการควบคุม
ภายใน ต่อปีการศึกษา 
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ครูอรุณ   
    ดวดกระโทก 

 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
โรงเรียน 

- ประชุมอบรมก าหนด
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

- การจัดกิจกรรมประเมิน
ระบบประกันคุณภาพ

1. ร้อยละของครูมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเป็น
ระบบ 
2. โรงเรียนมีการพฒันาท้ัง 4 
มาตรฐานโดยการระดมความคิด
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    ดวดกระโทก 
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ภายใน 
- จัดท ารายงานผลการ

ประเมิน (SAR) 

จากผู้มีส่วนร่วมทุกคนในโรงเรียน 
3. จ านวนครั้งท่ีมีการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา และ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ต่อปีการศึกษา 
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1 

 
1 

3. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มี
การจัดการเรียนรู้อย่างมือ
อาชีพ และเต็มศักยภาพ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 

โครงการวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากร 

- กิจกรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจบุคลากร 

- กิจกรรมอบรมภายนอก
สถานศึกษา 

- กิจกรรมศึกษาดูงานครู
และบุคลากร 

- กิจกรรม PLC เพื่อการ
แก้ไขปัญหา 

1. ร้อยละของครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน
ความรู้  ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณสมบัติอันพึง
ประสงค์ 
2. ร้อยละของครูสามารถอกแบบ
และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 
3. ร้อยละของครูมีการวัดผล
ประเมินผลด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายและน าผลการ
ประเมินมาวิจัยเพื่อ  
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ครูกิตติศักดิ์   
         แก้วเด่น 
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พัฒนาการจัดการเรียนรู ้
4. ร้อยละของครูสามารถใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 
5. ร้อยละของครูปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า แก้ไขปัญหาให้กับ
นักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 
6. ร้อยละของครูมีช่ัวโมงในการ 
PLC ครบตามท่ี สพฐ. ก าหนด 
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เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เข้าถึงการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มี
โอกาสได้แสดง
ความสามารถตาม
ศักยภาพ และตามความ
ถนัดของตนเอง 

โครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน 

- กิจกรรมการรับสมัคร
นักเรียน 

- กิจกรรมระดมทุนเพื่อ
การศึกษา 

1. นักเรียนร้อยละ 70 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตาม แหล่งเรียนรู้ และ
สถาบันต่างๆ ตามท่ีนักเรียนสนใจ 
2. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าถึงการ
การศึกษาของโรงเรียนตามความ
ประสงค์ของผู้เรียน 
3. นักเรียนร้อยละ 80 ได้มีโอกาส

80 
 
 

95 
 
 

80 

85 
 
 

97 
 
 

85 

90 
 
 

98 
 
 

87 

95 
 
 

99 
 
 

90 

ครูอรุณ   
    ดวดกระโทก 
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แสดงความสามารถท่ีตนเองชอบ
และถนัด 

    

 โครงการพัฒนาสุข
ภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม 

- กจิกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมลานกีฬา 
- กิจกรรมกีฬาเพื่อความ

เป็นเลิศ  
- กิจกรรมกีฬา ประสงค์

วิทย์คัพ 
- กิจกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ 
- กิจกรรมมุมศิลปะ 
- กิจกรรมส่งเสริมวงดนตรี

สากล 
- กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 

1. ร้อยละของนักเรียน ได้ออก
ก าลังกาย และได้มีการแข่งขันให้
สอดคล้องกับความสนใจ 
2. ร้อยละของนักเรียนสามารถ
เล่นกีฬาฟุตซอล และ
วอลเล่ย์บอล 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีร่วมแข็ง
ขันต่างๆ คว้าผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 
4. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ร้อยละของนักเรียนมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
6. ร้อยละของนักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ในการออก
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ครูปรีชา   
         เหล็งนุ้ย 
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ก าลังกายหรือท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. พัฒนา และส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายนอกและภายใน สร้าง
ค่านิยมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ เหมาะสม 
และปลอดภัย 

โครงการส่งเสริมการ
สอนยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

- จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ทัศนศึกษาของนักเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2. ร้อยละ ของนักเรียนมีส่วนรว่ม
แสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัด
กจิกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
3. ร้อยละ ของนักเรียนมีความ
ภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สามารถวางแผนน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
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ครูชวนคิด 
     ทิศกระโทก 

 โครงการส่งเสริม
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

- กิจกรรมอบรมพัฒนาครู
และบุคลากรในการใช้ 
ICT 

- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน

1. ร้อยละของครูและบุคลากร 
ได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะ
การใช้ ICT 
2. ร้อยละของนักเรียน ได้รับการ
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ครูอุทัย  เหตุผล 
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ในการใช้ ICT และการ
ใช้โปรแกรมพื้นฐาน 

 - กิจกรรมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีพื้นฐานให้
สามารถรองรับการใช้
บริการ 

- กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม
บ ารุงระบบเครือข่าย
และระบบเทคโนโลยี
พื้นฐานต่าง ๆ  

- ค่าเช่าสัญญา
อินเตอร์เน็ตรายเดือน 

- พัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา 

พัฒนาและเสริมทักษะการใช้ ICT 
3. ระบบเทคโนโลยีพื้นฐานต่าง ๆ 
สามารถรองรับการใช้งาน
ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ  
4. วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ และ
ได้รับการซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้
งานได้ดีอยู่เสมอร้อยละ  
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6. สร้างภาคีเครือข่าย 
ผสานความสัมพันธ์ 
ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง 
และทุกภาคส่วนให้เข้ามี

โครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- กิจกรรมพัฒนาฝ่าย
บริหาร 4 ฝ่าย 

- กิจกรรมพัฒนางาน
บริการชุมชนและและ

1. ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ต่อสถานศึกษา 
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ครูอรุณ 
    ดวดกระโทก 
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ส่วนร่วม และสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่าง
เข้มแข็ง และต่อเนื่อง 

งานปฏิคม 
- กิจกรรมงาน

คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ ภาคี 4 
ฝ่าย 

2. ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติงานได้
เต็มตามศักยภาพ 
3. ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน มี
ความเช่ือมั่นในศักยภาพของ
โรงเรียน 
4. ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน 
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
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 โครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- กิจกรรมพัฒนางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- กิจกรรมประชุม
ปฏิบัติการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- กิจกรรมประชุม

1. ร้อยละของผู้ปกครอง ครู มี
ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียนพอใจในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในระดับดีขึ้น
ไป 
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ครูอรุณ 
    ดวดกระโทก 



 

กลยุทธ์สถานศึกษา โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตามปกีารศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 

3. ร้อยละของผู้ปกครองมาร่วม
ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
4. ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
เย่ียมบ้าน 
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งบประมำณกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนกลยุทธ์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561-2563 

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
ตำรำงที ่10 ตารางแสดงงบประมาณการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์ 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณตำมปีกำรศึกษำ  

2561 2562 2563 2564 แหล่งงบ 
1 โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ฯ ครูขณิดำ  ช่ำงทองมะดัน 68,500 69,500 69,500 69,500   

  1.1 กิจกรรมบันทึกการอ่าน ครูสมบูรณ์  กมขุนทด 25,000 25,000 25,000 25,000 อุดหนุนฯ 

  1.2 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครูสมบูรณ์  กมขุนทด 2,000 3,000 3,000 3,000 อุดหนุนฯ 

  1.3 กิจกรรมยอดนักอ่าน ครูสมบูรณ์  กมขุนทด 2,000 2,000 2,000 2,000 อุดหนุนฯ 

  1.4 กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก ครูสมบูรณ์  กมขุนทด 2,000 2,000 2,000 2,000 อุดหนุนฯ 

  1.5 กิจกรรมประกวดห้องสมุด 3 ดี ครูสมบูรณ์  กมขุนทด 5,500 3,000 3,000 3,000 อุดหนุนฯ 

  1.6 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก 12,000 12,000 12,000 12,000 พัฒนาผู้เรียน  

  1.7 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน crossword game ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก 10,000 10,000 10,000 10,000 พัฒนาผู้เรียน  

  1.8 กิจกรรมค่ายแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด้ ครูอรุณ  ดวดกระโทก 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  1.9 กิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณ ครูขณิดา  ช่างทองมะดัน  -  1,000 1,000 1,000 อุดหนุนฯ 

  1.10 กิจกรรมส่งเสริมการท่องอาขยาน ครูอรุณ  ดวดกระโทก  -  1,000 1,000 1,000 อุดหนุนฯ 

  1.11 กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ 
       ของนักเรียนพิเศษ 

ครูเปรมพร  อรุนันท์ 5,000 5,000 5,000 5,000 สพม.31 

  1.12 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสืบค้นข้อมูลและ ครูอุทัย  เหตุผล  -  500 500 500 อุดหนุนฯ  



 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณตำมปีกำรศึกษำ  

2561 2562 2563 2564 แหล่งงบ 
       ส่ือสารข้อมูล 

2 โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิด ครูสมควร  วิชำชำติ 50,000 50,000 50,000 50,000   

  2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 

ครูเปรมฤทัย  สัจจา 10,000 10,000 10,000 10,000 พัฒนาผู้เรียน 

  2.2 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครูสมควร  วิชาชาติ 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาผู้เรียน 

  2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM 
ศึกษา 

ครูสมควร  วิชาชาติ 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาผู้เรียน 

3 โครงกำรควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ครูอุทัย  เหตุผล 211,500 299,100 300,100 300,100   

  3.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้  
     ICT 

ครูอุทัย  เหตุผล 3,400 4,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  3.2 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนในการใช้ ICT และ 
     การใช้โปรแกรมพื้นฐาน ต่าง ๆ  

ครูอุทัย  เหตุผล 23,000 23,000 23,000 23,000 พัฒนาผู้เรียน 

  3.3 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีพื้นฐานให้ 
     สามารถรองรับการใช้ บริการ 

ครูอุทัย  เหตุผล 125,000 200,000 200,000 200,000 เรียกเก็บ 

  3.4 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม 
     บ ารุงระบบ เครือข่ายและระบบเทคโนโลยี 
     พื้นฐานต่าง ๆ  

ครูอุทัย  เหตุผล 20,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนฯ 

  3.5 ค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ตรายเดือนเพื่อการเรียน
การสอน 

ครูอุทัย  เหตุผล 32,100 32,100 32,100 32,100 เรียกเก็บ 



 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณตำมปีกำรศึกษำ  

2561 2562 2563 2564 แหล่งงบ 
  3.6 พัฒนางานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 8,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุนฯ 

4 โครงกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรผลสัมฤทธิ์ 

ครูประพำ สุทรรัตน์ 60,000 60,000 60,000 60,000   

  4.1 กิจกรรมพัฒนาและสร้างแบบทดสอบกลางภาค 
     และปลายภาค 

ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก  -   -   -   -    

  4.2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูประพา สุทรรัตน์ 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาผู้เรียน  

  4.3 กิจกรมจัดติวเพื่อเตรียมสอบ O-Netและ Las  
     และข้อสอบกลาง 

ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาผู้เรียน  

  4.4 กิจกรรมพัฒนางานวัดผล ครูประพา สุทรรัตน์ 20,000 2,000 20,000 2,000 อุดหนุนฯ 

5 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำร
ฝึกงำน กำรท ำงำน 

ครูสมนึก  พรมจันทร์ 58,500 66,500 73,500 75,500   

  5.1 กิจกรรมการจัดท าแฟ้มพัฒนางานนักเรียน  
      ม.3 ม.6 

ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์            -               -               -               -    อุดหนุนฯ 

  5.2 กิจกรรมสานฝันพี่พบน้อง ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์            -               -               -               -    อุดหนุนฯ 

  5.3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในเขต 
     พื้นท่ีบริการ 

ครูสมนึก  พรมจันทร์ 7,000 8,000 9,000 10,000 อุดหนุนฯ 

  5.4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ครูสมนึก  พรมจันทร์ 6,000 8,000 9,000 10,000 อุดหนุนฯ 

  5.5 กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์ 6,500 6,500 6,500 6,500 พัฒนาผู้เรียน  

  5.6 1 คน 1 สมรรถนะอาชีพ ครูอภิญญา  มนัสพรหม 28,000 28,000 28,000 28,000 พัฒนาผู้เรียน  



 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณตำมปีกำรศึกษำ  

2561 2562 2563 2564 แหล่งงบ 
  5.7 พัฒนานักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ครูอุทัย เหตุผล 11,000 16,000 21,000 21,000   

       5.7.1 ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน ครูอุทัย เหตุผล 1,000 1,000 1,000 1,000 อุดหนุนฯ 

       5.7.2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ครูอุทัย เหตุผล 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

       5.7.3 นิเทศนักเรียนฝึกงานสถาน ครูอุทัย เหตุผล 5,000 10,000 15,000 15,000 อุดหนุนฯ 

6 โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด 

ครูชูชำติ  อำจวิชัย 92,200 113,200 95,200 115,200   

  6.1 กิจกรรมพัฒนาวนิัยและความประพฤตินักเรียน ครูชูชาติ  อาจวิชัย 4,000 4,000 4,000 4,000 พัฒนาผู้เรียน 

  6.2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก 60,000 80,000 60,000 80,000 พัฒนาผู้เรียน 

  6.3 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ครูชูชาติ  อาจวิชัย 3,200 3,200 3,200 3,200 พัฒนาผู้เรียน 

  6.4 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก 2,000 3,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  6.5 กิจกรรมอ าลาสถาบัน ครูขณิดา  ช่างทองมะดัน 13,000 13,000 13,000 13,000 อุดหนุนฯ 

  6.6 กิจกรรมจิตอาสา ครูเปรมฤทัย  สัจจา 10,000 10,000 10,000 10,000 พัฒนาผู้เรียน 

7 ควำมภูมิใจในท้องถ่ิน และควำมเป็นไทย ครูชูชำติ  อำจวิชัย 57,640 57,640 57,640 57,640   

  7.1 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก 4,000 4,000 4,000 4,000 พัฒนาผู้เรียน  

  7.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก 8,000 8,000 8,000 8,000 พัฒนาผู้เรียน  

  7.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก 8,000 8,000 8,000 8,000 พัฒนาผู้เรียน  



 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณตำมปีกำรศึกษำ  

2561 2562 2563 2564 แหล่งงบ 
  7.4 กิจกรรมพิธีไหว้คร ู ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก 8,000 8,000 8,000 8,000 พัฒนาผู้เรียน  

  7.5 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก 2,000 2,000 2,000 2,000 พัฒนาผู้เรียน  

  7.6 กิจกรรมวันมาฆบูชา ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก 2,000 2,000 2,000 2,000 พัฒนาผู้เรียน  

  7.7 แห่เทียนพรรษาประจ าปี ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก 10,000 10,000 10,000 10,000 พัฒนาผู้เรียน  

  7.8 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก 10,640 10,640 10,640 10,640 อุดหนุนฯ 

  7.9 งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ม.1 และ ม.4) ครูชูชาติ  อาจวิชัย 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

8 โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะกำรยอมรับบนควำม
แตกต่ำง 

ครูธำดำรัตน์  ลีลอย 114,000 148,000 118,000 148,000   

  8.1 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ครูชูชาติ  อาจวิชัย 3,000 3,000 3,000 3,000 อุดหนุนฯ 

  8.2 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ครูสมนึก  พรมจันทร์ 90,000 120,000 90,000 120,000 พัฒนาผู้เรียน 

  8.3 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ครูสมนึก  พรมจันทร์ 3,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  8.4 กิจกรรมวันอาเซียน ครูธาดารัตน์  ลีลอย 6,000 6,000 6,000 6,000 พัฒนาผู้เรียน  

  8.5 กิจกรรมวันคริสต์มาส ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก 9,000 9,000 9,000 9,000 พัฒนาผู้เรียน  

  8.6 กิจกรรมวันตรุษจีน ครูปภัสรา  ปิ่นแก้ว   3,000 5,000 5,000 5,000 พัฒนาผู้เรียน  

9 โครงกำรพัฒนำสุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะ
จิตสังคม 

ครูปรีชำ  เหล็งนุ้ย 113,500 113,500 113,500 113,500   

  9.1 กิจกรรมรักษ์สุขภาพออกก าลังกาย ครูจินต์จุฑา  ดีมา 2,000 2,000 2,000 2,000 อุดหนุนฯ 
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  9.2 กิจกรรมช่ังน้ าหนัก  วัดส่วนสูง ครูจินต์จุฑา  ดีมา 1,000 1,000 1,000 1,000 อุดหนุนฯ 

  9.3 กิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียงท้อง 
     ก่อนวัยอันควร 

ครูจินต์จุฑา  ดีมา 2,000 2,000 2,000 2,000 พัฒนาผู้เรียน  

  9.4 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ครูอรกานต์  ศรีปทุมรัตตกุล 2,000 2,000 2,000 2,000 พัฒนาผู้เรียน  

  9.5 กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ครูอรกานต์  ศรีปทุมรัตตกุล 3,000 3,000 3,000 3,000 พัฒนาผู้เรียน  

  9.6 แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียงและมีปัญหา 
      กรณีพฤติกรรมด้านยาเสพติด 

ครูอรกานต์  ศรีปทุมรัตตกุล 4,000 4,000 4,000 4,000 พัฒนาผู้เรียน  

  9.7 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 15,000 15,000 15,000 15,000 พัฒนาผู้เรียน  

  9.8 กิจกรรมลานกีฬา ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  9.9 กิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 30,000 30,000 30,000 30,000 พัฒนาผู้เรียน  

  9.10 กิจกรรมกีฬา ประสงค์วิทย์คัพ ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 10,000 10,000 10,000 10,000 พัฒนาผู้เรียน  

  9.11 กิจกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาผู้เรียน  

  9.12 กิจกรรมมุมศิลปะ ครูปริชาติ  ปร๋อกระโทก 1,500 1,500 1,500 1,500 อุดหนุนฯ 

  9.13 กิจกรรมส่งเสริมวงดนตรีสากล ครูคมกริช  แยบดี 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  9.14 กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ครูศุภานัน  ตันกระโทก 3,000 3,000 3,000 3,000 พัฒนาผู้เรียน  

  9.15 กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน ครูจินต์จุฑา  ดีมา 10,000 10,000 10,000 10,000 พัฒนาผู้เรียน  

10 โครงกำรด ำเนินกำรงำนนโยบำยและแผนงำน ครูสมควร  วิชำชำติ 8,000 8,000 8,000 15,000   
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  10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

        ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
ครูสมควร  วิชาชาติ 6,000 6,000 6,000 10,000 อุดหนุนฯ 

  10.2 เข้าเล่มถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี  
       และแผนกลยุทธ์ 

ครูสมควร  วิชาชาติ 2,000 2,000 2,000 5,000 อุดหนุนฯ 

11 โครงกำรวำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำวิชำกำรที่
เน้นคุณภำพผูเ้รียน 

ครูอภิญญำ  มนัสพรหม 352,550 352,550 352,550 352,550   

  11.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานทุกกลุ่มสาระฯ ครูอภิญญา  มนัสพรหม 15,000 15,000 15,000 15,000 พัฒนาผู้เรียน  

  11.2 กจิกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครูอภิญญา  มนัสพรหม 100,000 100,000 100,000 100,000 พัฒนาผู้เรียน 

  11.3 การนิเทศภายในสถานศึกษา ครูอภิญญา  มนัสพรหม  -   -   -   -    

  11.4 นิทรรศการวิชาการ/เปิดบ้าน น.ป.ว ครูอภิญญา  มนัสพรหม 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาผู้เรียน  

  11.5 จัดซื้อส่ือในการจัดการเรียนการสอน ครูนงนุศ  ดวดกระโทก 187,550 187,550 187,550 187,550 อุดหนุนฯ  

12 โครงกำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและ
บุคลำกร 

ครูกิตติศักด์ิ แก้วเด่น 106,000 106,000 106,000 106,000   

  12.1 สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร ครูอรทัย  วิชาชาติ 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  12.2 อบรมภายนอกสถานศึกษา ครูสิริวรรณ  เตียประเสริฐ 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุนฯ 

  12.3 ศึกษาดูงานครูและบุคลากร ครูกิตติศักดิ์ แก้วเด่น 50,000 50,000 50,000 50,000 งบรายได้ 

 12.4 การจัดกิจกรรม PLC เพื่อการแก้ไขปัญหา ครูกิตติศักดิ์ แก้วเด่น 1,000 1,000 1,000 1,000 อุดหนุนฯ 

13 โครงกำรพัฒนำกำรวำงแผนและกำรจัดกำรข้อมูล ครูเปรมฤทัย  สัจจำ 2,000 3,000 4,000 4,000   
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สำรสนเทศ 

  13.1 กิจกรรมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของ 
       โรงเรียน 

ครูเปรมฤทัย  สัจจา 1,000 2,000 3,000 3,000 อุดหนุนฯ 

  13.2 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน ครูขณิดา  ช่างทองมะดัน 1,000 1,000 1,000 1,000 อุดหนุนฯ 

14 โครงกำรพัฒนำกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

ครูชูชำติ  อำจวิชัย 104,000 104,000 104,000 104,000   

  14.1 กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน – อาคาร
ประกอบ 

ครูชูชาติ  อาจวิชัย 10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุนฯ 

  14.2 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ครูชูชาติ  อาจวิชัย 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุนฯ 

  14.3 กิจกรรมคนดีมีวินัยรักความสะอาด ครูชูชาติ  อาจวิชัย 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนฯ 

  14.4 กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ครูยุทธจักร  ขอยุทธกลาง 8,000 8,000 8,000 8,000 อุดหนุนฯ 

  14.5 กิจกรรมจัดท าป้ายนิเทศ ครูอุทัย  เหตุผล 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนฯ 

  14.6 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ครูสมควร  วิชาชาติ 6,000 6,000 6,000 6,000 อุดหนุนฯ 

15 โครงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่ำย 

ครูอรุณ  ดวดกระโทก 132,700 132,700 132,700 132,700   

  15.1 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย ครูอรุณ  ดวดกระโทก 52,200 52,200 52,200 52,200   

       15.1.1 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงาน 
งบประมาณ 

ครูอรุณ  ดวดกระโทก 20,700 20,700 20,700 20,700 อุดหนุนฯ 
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       15.1.2 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครูเปรมพร  อรุนันท์ 4,500 4,500 4,500 4,500 อุดหนุนฯ 

       15.1.3 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงานบุคคล ครูสิริวรรณ  เตียประเสริฐ 22,500 22,500 22,500 22,500 อุดหนุนฯ 

       15.1.4 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงานท่ัวไป นายพสิษฐ์  รุ่งศิริธนวัฒน ์ 4,500 4,500 4,500 4,500 อุดหนุนฯ 

  15.2 กิจกรรมพัฒนางานบริการชุมชนและงานปฏิคม ครูอรุณ  ดวดกระโทก 15,000 15,000 15,000 15,000 อุดหนุนฯ 

  15.3 กิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
       ภาค 4 ฝ่าย 

ครูอรุณ  ดวดกระโทก 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  15.4 กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูอุทัย  เหตุผล 30,500 30,500 30,500 30,500   

       15.4.1 ประชุมปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือ 
               นักเรียน 

ครูอุทัย  เหตุผล 500 500 500 500 อุดหนุนฯ 

       15.4.2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครูอุทัย  เหตุผล 10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุนฯ 

       15.4.3 เย่ียมบ้านนักเรียน ครูอุทัย  เหตุผล 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุนฯ 

  15.5 กจิกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูนงนุศ  ดวดกระโทก 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุนฯ 

  15.6 กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ครูขณิดา  ช่างทองมะดัน 10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุนฯ 

  15.7 กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา ครูอรุณ  ดวดกระโทก  -   -   -   -  - 

16 โครงกำรกำรก ำกับติดตำมประเมินผลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ 

ครูนงนุศ  ดวดกระโทก 2,000 3,000 5,000 5,000   

  16.1 กิจกรรมการควบคุมภายใน ครูอรุณ  ดวดกระโทก 2,000 3,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 



 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณตำมปีกำรศึกษำ  

2561 2562 2563 2564 แหล่งงบ 
17 โครงกำรพัฒนำกำรใช้กระบวนกำรเรียนกำรสอน ครูเปรมฤทัย  สัจจำ 166,000 169,000 176,000 178,000   

  17.1 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก 5,000 6,000 10,000 10,000   

     17.1.1 จัดซื้อส่ือการสอนภาษาอังกฤษ ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก 3,000 3,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

     17.1.2 จัดซื้อส่ือการสอนภาษาจีน ครูปภัสรา  ปิ่นแก้ว   2,000 3,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  17.2 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูศุภานัน  ตันกระโทก 16,000 16,000 16,000 16,000   

     17.2.1 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูศุภานัน  ตันกระโทก 16,000 16,000 16,000 16,000 พัฒนาผู้เรียน 

  17.3 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 20,000 21,000 23,000 23,000  

     17.3.1 จัดซื้อวัสดุฝึกในการเรียนการสอนพลศึกษา ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 18,000 18,000 18,000 18,000 อุดหนุนฯ 

     17.3.2 จัดซื้อส่ือในการเรียนการสอนสุขศึกษา ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 2,000 3,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  17.4 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

ครูสิริวรรณ  เตียประเสริฐ 10,000 10,000 10,000 10,000   

      17.4.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ครูชูชาติ  อาจวิชัย 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

      17.4.2 จัดท าและพัฒนาบอร์ดความรู้ ครูเปรมพร  อรุนันท์ 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  17.5 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

ครูนงนุศ  ดวดกระโทก 26,000 26,000 26,000 26,000   

        17.5.1 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง ครูนงนุศ  ดวดกระโทก 5,000 5,000 5,000 5,000 พัฒนาผู้เรียน 
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คณิตศาสตร์ 

        17.5.2 เข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครูประคอง ใยงูเหลือม 16,000 16,000 16,000 16,000 พัฒนาผู้เรียน 

        17.5.3 กิจกรรมคณิตเนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

ครูนงนุศ  ดวดกระโทก 5,000 5,000 5,000 5,000 พัฒนาผู้เรียน 

  17.6 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูฤดีรัตน์  สาระบุตร 30,000 30,000 30,000 30,000   

        17.6.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ ครูอรกานต์  ศรีปทุมรัตตกุล 5,000 5,000 5,000 15,000 อุดหนุนฯ 

        17.6.2 ชีววิทยา ครูสมควร  วิชาชาติ 5,000 5,000 15,000 5,000 อุดหนุนฯ 

        17.6.3 เคมี ครูเปรมฤทัย  สัจจา 15,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

        17.6.4 ฟิสิกส์ ครูฤดีรัตน์  สาระบุตร 5,000 15,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  17.7 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูคมกริช  แยบดี 34,000 35,000 36,000 38,000   

       17.7.1 พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก 2,000 2,000 2,000 2,000 พัฒนาผู้เรียน 

       17.7.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก 6,000 6,000 6,000 6,000 อุดหนุนฯ 

       17.7.3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนางาน 
               นาฏศิลป์พื้นเมือง 

ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก 25,000 25,000 25,000 25,000 อุดหนุนฯ 

       17.7.5 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องดนตรี ครูคมกริช  แยบดี 1,000 2,000 3,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  17.8 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 25,000 25,000 25,000 25,000 อุดหนุนฯ 



 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณตำมปีกำรศึกษำ  

2561 2562 2563 2564 แหล่งงบ 
      17.8.1 จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 3,000 3,000 3,000 3,000 อุดหนุนฯ 

      17.8.2 จัดซื้อเครื่องมือช่าง ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 7,000 7,000 7,000 7,000 อุดหนุนฯ 

      17.8.3 ปรับปรุงห้องเรียนเกษตร ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุนฯ 

      17.8.4 ส่ืออุปกรณ์พัฒนาการสอนคหกรรม ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

18 โครงกำรส่งเสริมกำรสอนยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถ่ิน 

ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 150,000 150,000 150,000 150,000   

  18.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูประพา สุทรรัตน์ 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  18.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ครูอภิญญา  มนัสพรหม  -   -   -   -    

  18.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  18.4 ทัศนศึกษาของนักเรียน ครูอรุณ  ดวดกระโทก 140,000 140,000 140,000 140,000 พัฒนาผู้เรียน 
19 โครงกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน ครูอรุณ  ดวดกระโทก 7,000 7,000 7,000 7,000   

  19.1 ประชุมอบรมก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ครูอรุณ  ดวดกระโทก  -   -   -   -    

  19.2 กิจกรรมประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ครูอรุณ  ดวดกระโทก 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

  19.3 จัดท ารายงานผลการประเมิน (SAR) ครูอรุณ  ดวดกระโทก 2,000 2,000 2,000 2,000 อุดหนุนฯ 

20 พัฒนำศูนย์เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 47,000 17,000 17,000 17,000   

  20.1 การศึกษาดูงาน ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 8,000 8,000 8,000 8,000 อุดหนุนฯ 



 

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณตำมปีกำรศึกษำ  

2561 2562 2563 2564 แหล่งงบ 
  20.2 การจัดท าฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 38000 8,000 8,000 8,000 อุดหนุนฯ 

  20.3 การจัดหาวัสดุฝึกงานอาชีพ ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 1,000 1,000 1,000 1,000 อุดหนุนฯ 

21 โครงกำรพัฒนำงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ครูนิตยำ  ทองลำ 3,000 5,000 5,000 5,000   

  21.1 ด าเนินการตาม 5 องค์ประกอบ ครูนิตยา  ทองลา 3,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนฯ 

22 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ครูชูชำติ  อำจวิชัย 20,000 20,000 20,000 20,000   

  22.1 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข ครูอุทัย เหตุผล 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาผู้เรียน 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 1,925,090 2,053,690 2,023,690 2,084,690  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค ำสั่งโรงเรียนหนองบุญมำกประสงค์วิทยำ 

ท่ี ๕๒ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์สถานศึกษาระยะ ๔ ปี  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
……………………………………………………………………………………………. 

 เน่ืองด้วยโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา จะด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบรหิารจัดการทัง้ในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา การเงิน และพัสดุ ตลอดทั้งการ
ควบคุมดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผน
กลยุทธ์ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๖.๓๐ น. จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ดังน้ี 

 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร     ประกอบด้วย 
๑. นายสุชาติ  จิตติการุณย์ ผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย รองผู้อ านวยการ    รองประธานกรรมการ 
๓. นางอภิญญา  มนัสพรหม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการ 
๔. นายชูชาติ  อาจวิชัย    หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
๕. นายกิตติศักดิ์  แก้วเด่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๖. นางอรุณ  ดวดกระโทก หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่    

๑. ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑ กรอบกลยุทธ์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา (โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝัน) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์กรมหาชน) (สมศ.)   

๒. วางแผน ก าหนดรูปแบบ และแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
๓. ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ 
๔. เป็นผู้น าและวิทยากรในการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา (SWOT Analysis) 
๕. ปฏิบติังานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร      ประกอบด้วย 
๑. นางอรุณ  ดวดกระโทก  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงนุศ  ดวดกระโทก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางประคอง  ใยงูเหลือม  ครูช านาญการ   กรรมการ 



 

๔. นางสาวฤดีรัตน์  สาระบุตร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๕. นางสาวนิตยา  ทองลา   ครู    กรรมการ 
๖. นางสาววรัสนันท์  เครื่องกลาง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๗. นายสมควร  วิชาชาติ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
๑. จัดเตรียมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ าด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
๒. จัดเตรียมสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร   ประกอบด้วย 
๓.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ ประกอบด้วย 
๑. นางอรุณ  ดวดกระโทก  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายสมควร  วิชาชาติ   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางประคอง  ใยงูเหลือม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔. นางสาวฤดีรัตน์  สาระบุตร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๕. นางสาวนิตยา  ทองลา   ครู    กรรมการ 
๖. นางสาววรัสนันท์  เครื่องกลาง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๗. นางสาวนงนุศ  ดวดกระโทก  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร ประกอบด้วย 

 ๑. นางอภิญญา  มนัสพรหม ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสมบูรณ์  กมขุนทด ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางชวนคิด  ทิศกระโทก ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔. นายสมนึก  พรมจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕. นางนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๖. นางขณิดา  ช่างทองมะดัน ครูช านาญการ กรรมการ 
 ๗. นางสาวธาดารัตน์  ลีลอย ครู กรรมการ 
 ๘. นางเปรมฤทัย  สัจจา ครู กรรมการ 
 ๙. นางสาวเปรมพร  อรุนันท์ ครู กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวกฤติกา  แก้วเขียว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๑๑. Mr.Kelvin  Minja Meickzedeck ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวปภัสรา  ปิ่นแก้ว ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๑๓. นางประพา  สุนทรรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๓.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิตติศักดิ์  แก้วเด่น  ครูช านาญการ บุคคล ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสิริวรรณ  เตียประเสริฐ ครูช านาญการ บุคคล รองประธานกรรมการ 



 

๓. นางอรทัย  วิชาชาติ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ  
๓.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ประกอบด้วย 

 ๑. นายอุทัย  เหตุผล  ครูช านาญการ บุคคล ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอรกานต์  ศรีปทุมรัตตกุล ครูช านาญการ บุคคล รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางศุภานัน  ตันกระโทก  ครูช านาญการ บุคคล กรรมการ 
 ๔. นางประภาวรินทร์  โฮชิน  ครูช านาญการ บุคคล กรรมการ 
 ๕. นายสมพร  จงจอหอ  ครูครูช านาญการ กรรมการ 
 ๖. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๗. นายนิวัฒน์  นุชสาย  พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๘. นายนิรันดร์  ก้อกระโทก  ครูช านาญการ บุคคล กรรมการและเลขานุการ 

๓.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วย 
 ๑. นายชูชาติ  อาจวิชัย  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายปรีชา  เหล็งนุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายคมกริช  แยบดี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๕. นางจินต์จุฑา  ดีมา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๖. นายยุทธจักร  ขอยุทธกลาง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๗. นายสมชิด  ผางกระโทก  นักการภารโรง กรรมการ 
 ๘. นางบุญธรรม  คล่องใจ  นักการภารโรง กรรมการ 
 ๙. นายณรงค์  วงศ์อนุ  ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
 ๑๐. นางลัดดา  เปล่ียนกระโทก แม่บ้าน  กรรมการ 
 ๑๑. นายกิตติกร  ดอกกระโทก พนักงานขับรถ กรรมการ 
 ๑๒. นายพสิษฐ์  รุ่งศิริธนวัฒน ์ พนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
๑. เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ตามค าส่ัง 
๒. ร่วมวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา (SWOT Analysis) 
๓. ร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  

 
๔. คณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ นิเทศ ติดตำม ก ำกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 

๑. นางอรุณ  ดวดกระโทก  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงนุศ  ดวดกระโทก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางประคอง  ใยงูเหลือม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔. นางสาวฤดีรัตน์  สาระบุตร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๕. นางสาวนิตยา  ทองลา   ครู    กรรมการ 



 

๖. นางสาววรัสนันท์  เครื่องกลาง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๗. นายสมควร  วิชาชาติ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่   
๑. นิเทศ ติดตาม ก ากับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ปีการศึกษา 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     
  

ให้คณะกรรมการด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน  วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ 
 

   ส่ัง  ณ   วันท่ี   ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

 
            
             (นายสุชาติ  จิตติการุณย์) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ตำรำงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์สถำนศึกษำ ระยะ ๓ ปี (ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
ระหว่ำงวันที่ 20-21 มี.ค. 61 ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนหนองบุญมำกประสงค์วิทยำ สพม. 31 

 
วัน เดือน ป ี 09.00-10.30 น. 10.30 -10.45 น. 10.45-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.30 น. 14.30-14.45 น. 14.45 – 16.00 น. 
20 มี.ค. 61 วิเครำะห์สภำพของ

สถำนศึกษำ 
(SWOT 
analysis) 

พักรับประทาน
อาหารว่าง 

วิเครำะห์สภำพของ
สถำนศึกษำ 
(SWOT 
analysis) 
(ต่อ) 

พักรับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

ก ำหนดเป้ำหมำย พันธะ
กิจ และ
วิสัยทัศน์ 

พักรับประทาน
อาหาร
ว่าง 

ก ำหนดเป้ำหมำย พันธะ
กิจ และ
วิสัยทัศน์ 

21 มี.ค. 61 กลยุทธ์สู่แผนปฏบิัติ
กำร 

พักรับประทาน
อาหารว่าง 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

พักรับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี (ต่อ) 

พักรับประทาน
อาหาร
ว่าง 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี (ต่อ) 



 

 


