
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 มีหน้าท่ีหลักคือ  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1-6 การท่ีจะจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของหน่วยเหนือนั้น ต้อง
อาศัยการบริหารเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน ให้ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
แผนปฏิบัติการเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการโรงเรียนหนองบญุมากประสงค์
วิทยา ท่ีจะขับเคล่ือนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบาย  และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31  ตลอดจนบริบท  และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทุกท่าน  ท่ีได้สะท้อนสภาพปัญหาด้าน
ผู้เรียน  และความต้องการของชุมชน  ซึ่งท้ังนับว่าเป็นข้อมูลส าคัญในการน าไปวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน ขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนงาน โครงการกิจกรรมต่าง ๆ จนส าเร็จเสร็จส้ินด้วยดี 

 ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์
วิทยา จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

 
    โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  

                  1 เมษายน 2563 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 

เรื่อง ลงมติเห็นชอบให้โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
………………………………… 

 ตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนหนองบุญมาก
ประสงค์วิทยาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณ จากงบอุดหนุนการศึกษารายหัวประจ าปีการศึกษา 2563ซึ่งได้รับ
การจัดสรรท้ังหมด 1,995,400 บาท โดยมีการแบ่งการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
  1.1 ด้านการด าเนินงานงบประจ า เป็นงบประมาณ 1,052,820 บาท  
  1.2 ด้านงบส ารองจ่าย เป็นงบประมาณ 19,200  บาท 
  1.3 ด้านการด าเนินงานพัฒนาตามกลยุทธ์ และจุดเน้น (จ านวน 26 โครงการ  49  กิจกรรม) เป็น
งบประมาณ 933,380 บาท 
      2. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม งบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ซึ่งได้รับการจัดสรรท้ังหมด 500,490  บาท โดยมีการแบ่งการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

2.1 ประเภทกิจกรรมทางวิชาการ เป็นงบประมาณ 175,171  บาท 
2.2 ประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นงบประมาณ  150,147 บาท 
2.3 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นงบประมาณ 15,025  บาท 
2.4 ประเภทกิจกรรมทัศนศึกษา เป็นงบประมาณ 150,147 บาท 

 2.5  ประเภทกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID- 19)   เป็นงบประมาณ 10,000 บาท 

 3. เห็นชอบงบประมาณจากยอดยกมาจากงบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเหลือจ่าย เป็นงบประมาณ 
69,791 บาท น าไปจัดสรรในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2563 โดยมีการแบ่งการจัดสรรงบประมาณ 
ดังนี้ 
  3.1 ประเภทกิจกรรมทางวิชาการ เป็นงบประมาณ 14,000 บาท 
  3.2 ประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นงบประมาณ 10,000 บาท 
  3.3 ประเภทส่งเสริมศักยภาพทางด้านกีฬา เป็นงบประมาณ 42,000 บาท 
 4. เห็นชอบงบประมาณจากยอดยกมาจากงบอุดหนุนการศึกษารายหัวเหลือจ่าย เป็นงบประมาณ 
150,039  บาท น าไปจัดสรรในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2563 โดยมีการแบ่งการจัดสรรงบประมาณ 
ดังนี้ 
 4.1 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน เป็นงบประมาณ 131,600 บาท 
  4.2 ประเภทกิจกรรมทางวิชาการ เป็นงบประมาณ  18,439 บาท 
 
 
 



 
 5. เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จึงลงมติเห็นชอบให้ทางโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาด าเนินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2563 ได้ 
 

    ลงนาม ณ วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

                    ลงช่ือ  
                 (นายสมบูรณ์  เดชขุนทด) 

                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                        โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  
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ส่วนที่ 1   
บทน ำ 

 

ข้อมูลทั่วไป 

1. ประวัติโรงเรียน และผลงำนระดับภำค ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ 
    โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาเริ่มก่อตั้ง และพัฒนามาจากการเป็น สาขาโรงเรียนหนองบุนนาก
พิทยาคม เมื่อปีการศึกษา 2533 โดยอาศัย โรงเรียนบ้านหนองหัวแรต เป็นท่ีเรียนช่ัวคราว ในปีการศึกษา 2534 
เข้ามา เรียนในสถานท่ีปัจจุบันในอาคารมุงแฝก โดยมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมมือกัน สร้างให้ 11 หลัง ส่วนท่ีดินนั้น
ได้รับการบริจาคโดยคุณประสงค์ ศรีหิรัญรัตน์  และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดีกรมสามัญศึกษา ได้ให้ใช้ช่ือคุณ
ประสงค์เป็น ส่วนหนึ่งของโรงเรียนด้วย คือโรงเรยีนหนองบุนนากประสงค์วิทยา และได้ น าเอาวันคล้ายวันเกิดของ
ท่านเป็นวันก่อตั้งโรงเรียนคือวันท่ี 23 มกราคม ในปีการศึกษา 2536 จึงได้เริ่มมีอาคารเรียนถาวร และเมื่อปี พ.ศ. 
2547 ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่ตาม ช่ืออ าเภอซึ่งได้เปล่ียนจากอ าเภอหนองบุนนาก เป็นอ าเภอหนองบุญมาก จึง
ช่ือว่า โรงเรียงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา จนมาถึงปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือจากท้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนจึงได้รับการพฒันา มาอย่างต่อเนื่องตลอด
มา 
 ปัจจุบันโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เปิด
สอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โดยเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนท่ัวไป(เน้นภาษาจีน)  แผนการเรียนพลศึกษา  และหลักสูตรทวิศึกษา
แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนการเรียนช่างยนต์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบั
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีในแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจและวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยในแผนการเรียนช่างยนต์ 
โดยมีนายวีระศักดิ์   วนาภรณ์ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 ผลงำนที่ภำคภูมิใจในปีที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ 2562) 

 1) ผลการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑานักเรียนส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลรองชนะเลิศกรีฑา อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กรีฑานักเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 31 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - ชนะเลิศกระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กรีฑานักเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 31 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - ชนะเลิศกระโดดสูงหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กรีฑานักเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 31 ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.2 ได้รับรางวัล 34 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน "ศิลป์ สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 



 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6  
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสีสุภาพ (4 บท) ม.4-ม.6 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 
 2) ผลการระดับภาค 
 ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน "ศิลป์ สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6  
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 
 

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) 

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา                                             แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563           หน้า 2 



- ทิศใต้ ตัดหมู่บ้านในต าบลแหลมทอง ใกล้กับวัดพงษ์ศรีพรหมวนาราม 
- ทิศตะวันออก ติดกับไร่มันส าปะหลังของชาวบ้าน ใกล้กับส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองบุญ

มาก 
- ทิศตะวันตก ติดกับไก่มันส าปะหลังของชาวบ้าน ใกล้กับป้ัมน้ ามัน ปตท. 

 6) พื้นท่ี จ านวน 35 ไร่ - งาน  - ตารางวา 
 7) การติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 0-4400-1650  
  e-mail : npw@npw.ac.th 
  website : www.npw.ac.th 
  Facebook : facebook.com/npwschool2 

แผนที่โรงเรียนและเขตบริกำร 

 

ภำพที่ 1 แผนท่ีอ าเภอหนองบุญมาก และเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
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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 
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กลุ่มส ำนักงำนวิชำกำร 
1. งานส านักงานฝ่าย/สารบรรณฝ่าย/พัสดุฝ่าย 
2. งานทะเบียนนักเรียน 
3. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
4. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. งานหลักสูตรทวิศึกษา 
6. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8. งานห้องสมุด 
9. งานคณะสี (กีฬาสีภายใน) 
10.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11.เทคโนโลยี ICT และการสื่อสาร 
12.งานสื่อ นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
13.งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
14.งานสง่เสริมนักเรียนเรียนรวม 
15.งานแนะแนวการศึกษา 

กลุ่มพัฒนำงำนวิชำกำร 
1.งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.งานนิเทศการศึกษา 
3.งานส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
4.งานโรงเรียนมาตรฐานสากล งานโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล  และงานโรงเรียนในฝัน 
5.งานอาเซ่ียนศึกษา 
6.งานจัดการเรียนรู้ส าหรับห้องเรียนแบบเข้ม 
7.งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

1.งานส านักงานฝ่าย/สารบรรณฝ่าย/
พัสดุฝ่าย 
2.งานอัตราก าลัง ก าหนดความต้องการ
และต าแหน่ง 
3.งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4.งานวินัยครู 
5.งานข้อมูลบคุลากร 
6.งานสวัสดิการครู 
7.งานประเมินผลงาน และงานเงื่อนขั้น
เงินเดือนของครู  บุคลากร  และ
ลูกจ้างประจ า 
8.งานพัฒนาความก้าวหน้าของครูและ
บุคลากร 
9.งานรักษาสถานที่ราชการสถานศึกษา 
10.งานรักษาความเรียบร้อยประจ าวัน 
(เวรประจ าวัน) 

1.งานส านักงานฝ่าย/สารบรรณ
ฝ่าย/พัสดุฝ่าย 
2.งานนโยบายและแผน 
3.งานการเงินและบัญช ี
4.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
5.งานประกันอุบัติเหตุ 
6.งานจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
7.งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
8.งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
9.งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 

1.งานส านักงานฝ่าย/สารบรรณ
ฝ่าย/พัสดุฝ่าย 
2.งานธุรการโรงเรียน 
3.งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
4.งานโรงเรียนกับชุมชน 
5.งานพิธีการและพิธีกรของโรงเรียน 
6.งานปฏิคมของโรงเรียน 
7.งานประชาสัมพันธ ์
8.งานเลขานุการผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
1.งานส านักงานฝ่าย/สารบรรณฝ่าย/พัสดุ

ฝ่าย 
2.งานอาคารสถานที่  สิง่แวดล้อม  และ

สารธารณูปโภค 
3.งานโภชนาการ 
4.งานอนามัยโรงเรียน 
5.งานโสตทัศนูปกรณ ์
6.งานยานพาหนะ 
7.งานสวัสดิการร้านค้า และจ าหน่ายน้ าด่ืม 
8.งานธนาคารโรงเรียน 

กลุ่มงำนกิจกำรนกัเรียน 
1.งานรักษาวินัยและส่งเสริมและส่งเสริม

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
2.งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา

นักเรียน 
3.งานป้องกันยาเสพติด 
4.งานทูบีนัมเบอร์วัน 
5.งานส่งเสริมคณุธรรม  จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
6.งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 7.งานจราจรและป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน 
 8.งานหัวหน้าระดับประจ าสายชั้น 
 9.งานสถานศึกษาสขีาว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน ชมรมศิษย์เก่า น.ป.ว. 

รองผู้อ านวยการ/ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

รองผู้อ านวยการ/ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

รองผู้อ านวยการ/ผู้ชว่ย
ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

รองผู้อ านวยการ/ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

 
 

รองผู้อ านวยการ/ผู้ชว่ย
ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายอ านวยการ 

แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 
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4. โครงกำรตำมนโยบำย 
    1)  โครงการตามนโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
        (1) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารในการแข่งขัน 
        (2) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
        (3) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน 
    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 อีกท้ังโรงเรียนยังอยู่อยู่ใกล้ศูนยร์าชการต่างๆ 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.  

 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้   

 นับแต่ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2534 โรงเรียนมีการพัฒนาท้ังการบริหารการจัดการเรียนการสอนและการ
จัดการทรัพยากรทางการศึกษามาโดยตลอด ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลังอาคารประกอบ   3 หลัง  
รวมจ านวนห้องเรียนท้ังหมด 20 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆ 9 ห้อง ได้แก่   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ และห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุดขนาด 216 ตารางเมตร 
โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนและมีการติดต้ังอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าของนักเรียนจ านวน 
90 เครื่อง 
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นอกจากนี้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาดังนี้ 
ตำรำงที่ 1 แหล่งเรียนรู้ภายนอกของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  

หมวดวิชำ แหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 
คณิตศาสตร์ 1  สถานท่ีประกอบการบริษัท 

2  การต่อยอดเฟื่องฟ้า 
อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา 

วิทยาศาสตร์ 1 ป่าชุมชนบ้านใหม่-สุขอุดม 
2 สวนนงนุช  พัทยา 
3 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
ม.บูรพา 

ต. บ้านใหม่-สุขอุดม 
จ.ชลบุรี 
จ.ชลบุรี 
 

ภาษาอังกฤษ 1 ชาวต่างชาติท่ีมีครอบครัวกับคน
ไทยในพื้นท่ีอ าเภอหนองบุญมาก 

ต.หนองหัวแรต 
ต.บ้านใหม่               

สังคมศึกษา 1 ปราสาทหินบ้านถนนหัก 
2 วัดประจ าหมู่บ้าน 

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 
         ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 3 51 42 93 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 60 60 120 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4 65 50 115 
 รวมชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 11 176 152 328 
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ระดับชั้น จ ำนวนห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
         ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 26 37 63 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 3 32 49 81 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 33 46 79 
รวมชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 8 91 132 223 

รวมทั้งสิ้น 19 267 284 551 
 

          ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2562 
 
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.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ไม่มี 
วิทย 
ฐำนะ 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญ
กำร

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชำญ 

สำย
วิชำกำร 

ผู้บริหำร 2 2    2   1 1  
ข้ำรำชกำรคร ู 29 8 21  13 17  6 14 10  
พนักงำนรำชกำร 4 2 2  5       
ครูอัตรำจ้ำง 3 1 2  2 1      
ภาษาไทย 4  4  3 1  2 1 1  
คณิตศาสตร์ 4  3  1 3  1 2 1  
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 4 1 3  3 1  1 2 1  
สุขศึกษา            
พลศึกษา 2 2   1 1  1  1  
ศิลปศึกษา            
ทัศนศิลป ์ 1 1   1   1    
ดนตรีศึกษา 1 1   1   1    
นาฏศิลป์ 1  1  1   1    
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

           

เกษตรกรรม 1  1       1  
คหกรรมศาสตร์ 1  1  1    1   
อุตสาหกรรมศิลป์            
ภาษาอังกฤษ 4 1 3  2 2  2 1 1  
ภาษาฝร่ังเศส            
ภาษาเยอรมัน            
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กลุ่ม
บุคลำกร 

ประเภท/ 
รำยหมวดวิชำ/
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

จ ำนวน 
(คน) 

กำรจ ำแนก 
เพศ วุฒิกำรศึกษำ วิทยฐำนะ 

ชำย หญิง < 
 ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ไม่มี 
วิทย 
ฐำนะ 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญ
กำร

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชำญ 

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       
ลูกจ้างชั่วคราว 
(งบราชการ) 

           

ลูกจ้างชั่วคราว 
(เงินระดม
ทรัพยากร) 

3 2 1 3        

รวม 43 17 26 4 20 13 0 6 15 11 0 
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5. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนหนองบุญมำกประสงค์วิทยำ 
 ตำรำงที่ 4 รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาประจ าปี
การศึกษา 2563 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
ต ำแหน่งใน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
1 นายสมบูรณ์  เดชขุนทด ประธานกรรมการ 
2 นางสกุล พาขุนทด ผู้แทนผู้ปกครอง 
3 นางอภิญญา  มนัสพรหม ผู้แทนครู 
4 นายอภิชาต  นิลพิมาย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5 นายสมคิด  แถมกลาง ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น 
6 พระอาจารย์น้อย  กริสสโร ผู้แทนพระสงฆ ์
7 พระครูพุทธธชธ ารง ผู้แทนพระสงฆ ์
8 นายประณาม  เทียมกระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายพีระพล  พุฒดอน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายสรรวัชญ์  บุญเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายมนู  ทุ่งกระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายเกล้ียง  แคลนกระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายเจริญชัย   วิภูษณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายภมร  ศรีประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ส่วนที่  2 
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา เป็นโรงเรียนนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31   มีหน้าท่ีจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีอ านาจ
หน้าท่ี ดังนี้ 
 1.  จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คือ 
  1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มเด็กอายุ  13 – 15 ปี(ระดับ ม. 1 – 3) 
  1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มอายุ  16 – 18 ปี  (ระดับ ม. 4 – 6) 
 ให้บุคคลในวัยเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาเสมอกัน    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
พัฒนา 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 ดังนี้  
 

 
 



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 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ 

อย่างยั่งยืน 
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 
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5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย 

6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามีส่วน
ร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 
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ส่วนที่  3 
แผนงำนและงบประมำณ 

 
 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาได้จัดท างบตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
1. ประมำณกำรรำยรับประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

1.1 งบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.1.1 งบเงินอุดหนุนรำยหัว 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
รวมงบประมำณ 

เงิน : หัว จ ำนวนเงิน เงิน : หัว จ ำนวนเงิน 
ม. 1 93 1,750 162,750 1,750 162,750           325,500 
ม. 2 120 1,750 210,000 1,750 210,000 420,000 
ม. 3 115 1,750 201,250 1,750 201,250          402,500 
ม. 4 63 1,900 119,700 1,900 119,700 239,400 
ม. 5 81 1,900 153,900 1,900 153,900         307,800 
ม. 6 79 1,900 150,100 1,900 150,100 300,200 

รวมงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2563 1,995,400 
งบอุดหนุนรายหัวเหลือจ่าย (ยอดยกมา) 150,039 
รวมงบประมำณเงินอุดหนุนรำยหัวทั้งสิ้น 2,145,439 

 
 1.1.2 ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
รวมงบประมำณ 

เงิน : หัว จ ำนวนเงิน เงิน : หัว จ ำนวนเงิน 
ม. ต้น 111 1,500 166,500 1,500 166,500           333,000 

รวมงบประมำณเงินปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจนทั้งสิ้น         333,000 
 

1.1.3 ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจนพิเศษ 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
รวมงบประมำณ 

เงิน : หัว จ ำนวนเงิน เงิน : หัว จ ำนวนเงิน 
ม. ต้น 45 1,000 45,000 1,000 45,000 90,000           

โรงเรียน 45 1,000 45,000 1,000 45,000 90,000           
รวมงบประมำณเงินปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจนพิเศษทั้งสิ้น 180,000 
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 1.1.4 ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนทุนเสมอภำค ในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส 
โคโรนำ 2019(COVID- 19) 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ภำคเรียนที่ 1 
รวมงบประมำณ 

เงิน : หัว จ ำนวนเงิน 
ม. ต้น 42 600 25,200 25,200 

รวมงบประมำณเงินปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจนพิเศษทั้งสิ้น 25,200 

  
 
1.2 งบหนังสือเรียน 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2563 
รวมงบประมำณ 

เงิน : หัว จ ำนวนเงิน 
ม. 1 93 764 71,052 71,052 
ม. 2 120 877 105,240 105,240 
ม. 3 115 949 109,135 109,135 
ม. 4 63 1,318 83,034 83,034 
ม. 5 81 1,263 102,303 102,303 
ม. 6 79 1,109 87,611 87,611 

รวมงบประมำณงบหนังสือเรียนทั้งสิ้น 558,375 
 
 
 1.3 งบอุปกรณ์กำรเรียน 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
รวมงบประมำณ 

เงิน : หัว จ ำนวนเงิน เงิน : หัว จ ำนวนเงิน 
ม. 1 93 210 19,530 210 19,530 39,060 
ม. 2 120 210 25,200 210 25,200 50,400 
ม. 3 115 210 24,150 210 24,150 48,300 
ม. 4 63 230 14,490 230 14,490 29,980 
ม. 5 81 230 18,630 230 18,630 37,260 
ม. 6 79 230 18,170 230 18,170 36,340 

รวมงบประมำณงบอุปกรณ์กำรเรียนทั้งสิ้น 240,340 
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 1.4 งบเคร่ืองแบบนักเรียน 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2563 
รวมงบประมำณ 

เงิน : หัว จ ำนวนเงิน 
ม. 1 93 450 41,850 41,850 
ม. 2 120 450 54,000 54,000 
ม. 3 115 450 51,750 51,750 
ม. 4 63 500 31,500 31,500 
ม. 5 81 500 40,500 40,500 
ม. 6 79 500 39,500 39,500 

รวมงบประมำณงบเคร่ืองแบบนักเรียนทั้งสิ้น 259,100 
 
 1.5 งบเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
รวมงบประมำณ 

เงิน : หัว จ ำนวนเงิน เงิน : หัว จ ำนวนเงิน 
ม. 1 93 440 40,920 440 40,920 81,840 
ม. 2 120 440 52,800 440 52,800 105,600 
ม. 3 115 440 50,600 440 50,600         101,200 
ม. 4 63 475 29,925 475 29,925           59,850 
ม. 5 81 475 38,475 475 38,475           76,950 
ม. 6 79 475 37,525 475 37,525           75,050 

รวมงบประมาณเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 500,490 
งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเหลือจ่าย (ยอดยกมา) 69,791 
รวมงบประมำณเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งสิ้น 570,281 

 
 1.6 งบบ ำรุงกำรศึกษำ  

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
รวมงบประมำณ 

เงิน : หัว จ ำนวนเงิน เงิน : หัว จ ำนวนเงิน 
ม. 1 93 1,250 116,250 1,250 116,250 232,500 
ม. 2 120 1,250 150,000 1,250 150,000 300,000 
ม. 3 115 1,250 143,750 1,250 143,750 287,500 
ม. 4 63 1,250 78,750 1,250 78,750 157,500 
ม. 5 81 1,250 101,250 1,250 101,250 202,500 
ม. 6 79 1,250 98,750 1,250 98,750 197,500 

รวมงบประมำณบ ำรุงกำรศึกษำทั้งสิ้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 1,377,500 
 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น   5,689,235   บำท 
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2. ประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

รำยกำรกำรใช้จ่ำย 
อุดหนุนฯ
รำยหัว 

พัฒนำ
ผู้เรียน 

งบบ ำรุง
กำรศึกษำ 

พัฒนำผู้เรียน 
เหลือจ่ำย 

อุดหนุนฯ 
เหลือจ่ำย 

1. งบประจ ำ ได้แก่ 1,052,820 - - - - 

   1.1 ค่าไฟฟ้า 400,000 - - - - 

   1.2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 250,000 - - - - 

   1.3 ค่าโทรศัพท์ 4,000 - - - - 

   1.4 ค่าน้ าด่ืม 2,000 - - - - 

   1.5 ค่าเก็บขยะ 3,600 - - - - 
   1.6 ค่าจัดท าเอกสาร 
        ประกอบการสอน 

313,220 - - - - 

   1.7 ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์  
        และ ยานพาหนะ 

80,000 - - - - 

   1.8 ค่าจ้างครูต่างชาติสอน 
        ภาษาอังกฤษ 

- - 306,600 - - 

   1.9 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติ 
          หน้าท่ีในสถานศึกษา 

- - 817,600 - - 

2. งบส ำรองจ่ำย 19,200 - - - - 
3. งบพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
    ตำมกลยุทธ์ (โครงกำร) 

923,380 500,490 165,300 69,791 160,039 

รวมงบประมำณรำยจ่ำย 1,995,400 500,490 1,289,500 69,791 160,039 
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กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ (โครงกำร)  

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบ แหล่งงบ ปฏิทินด ำเนนิงำน 

1 โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ฯ ครูสมบูรณ์  กมขุนทด 20,000   
 1.1 กิจกรรมบันทึกการอ่าน ครูสมบูรณ์  กมขุนทด 20,000 อุดหนุนฯ มี.ค. 63-เม.ย. 64 
 1.2 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครูสมบูรณ์  กมขุนทด - - ส.ค.-63 

 1.3 กิจกรรมยอดนักอ่าน ครูสมบูรณ์  กมขุนทด - - มี.ค. 63-เม.ย. 64 

 1.4 กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก ครูสมบูรณ์  กมขุนทด - - พ.ค - ก.ย.-63 

 1.5 กิจกรรมประกวดห้องสมุด 3 ดี ครูสมบูรณ์  กมขุนทด - - ส.ค.-63 

 1.6 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก - - พ.ค.-พ.ย.63 

 1.7 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน crossword game ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก 10,000 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 62 
พ.ค.63-มี.ค.64 

  1.8 กิจกรรมค่ายแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด้ ครูอรุณ  ดวดกระโทก - - พ.ค.63-มี.ค.64 
  1.9 กิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณ ครูประพา สุนทรรัตน์ - - พ.ค.63-มี.ค.64 
  1.10 กิจกรรมส่งเสริมการท่องอาขยาน ครูอรุณ  ดวดกระโทก - - พ.ค.63-มี.ค.64 

2 โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิด ครูสมควร  วิชำชำติ 35,000   
  

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครูเปรมฤทัย  สัจจา 10,000 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
พ.ค.63 - เม.ย.64 

  
2.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเปรมฤทัย  สัจจา 15,000 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ธ.ค. 63 – เม.ย. 64 

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา                                             แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563           หน้า 18 



ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบ แหล่งงบ ปฏิทินด ำเนนิงำน 

  
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ศึกษา ครูสมควร  วิชาชาติ 10,000 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ม.ค. 63 

3 โครงกำรควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ครูอำคเนย์  มณีเทียนทอง 185,325   
  3.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้ ICT ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง - - พ.ค. 63 
 3.2 ส่งเสริมนักเรียนในการใช้ ICT และการใช้โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง - - ก.ค. – ก.ย. 63 
  3.3 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีพื้นฐานให้สามารถรองรับการใช้

บริการ 
ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง - - พ.ค.63, ต.ค.63 

  3.4 กิจกรรมการฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง 15,025 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

พ.ค 63 – เม.ย. 64 

  3.5 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงระบบ
เครือข่ายและระบบเทคโนโลยีพื้นฐานต่าง ๆ  ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง 105,300 เรียกเก็บ พ.ค 63 – เม.ย. 64 

  3.6 กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง - - เม.ย. 63 
  3.7 กิจกรรมค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ตรายเดือน ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง 60,000 เรียกเก็บ พ.ค 63 – เม.ย. 64 
  3.8 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 5,000 อุดหนุนฯ ส.ค. 63 

4 โครงกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรผลสัมฤทธิ์ ครูประพำ สุนทรรัตน์ 45,000   
  4.1 กิจกรรมพัฒนาและสร้างแบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค ครูธาดารัตน์  ลีลอย - - ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
  4.2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูประพา สุนทรรัตน์ - - ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
  4.3 กิจกรมจัดติวเพื่อเตรียมสอบ O-Netและ Las และข้อสอบกลาง ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก 30,000 รายได้ฯ ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
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  4.4 กิจกรรมพัฒนางานวัดผล ครูธาดารัตน์  ลีลอย 15,000 อุดหนุนฯ ธ.ค.63 
5 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน กำรท ำงำน ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน์ 10,000   

  5.1 กิจกรรมการจัดท าแฟ้มพัฒนางานนักเรียน ม.3 ม.6 ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์ - - พ.ย. 63 -ก.พ. 64 
  5.2 กิจกรรมสานฝันพี่พบน้อง ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์ - - พ.ย.63 - ม.ค.64 
  5.3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์ 5,000 อุดหนุนฯ ม.ค.63 – ก.พ.64 
  5.4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์ - - ธ.ค. 63 -ก.พ.64 
  5.5 กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์ 2,000 อุดหนุนฯ ธ.ค. 63 -ก.พ.64 
  5.6 กิจกรรมพัฒนานกัเรียนท่ีเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง 3,000   
       5.7.2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง 3,000 อุดหนุนฯ ธ.ค. 63 - มี.ค.64 

6 โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ครูชูชำติ  อำจวิชัย 54,000   

  
6.1 กิจกรรมพัฒนาวนิัยและความประพฤตินักเรียน ครูณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด 5,000 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 62 

พ.ค.63 - เม.ย.64 

  
6.2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ครูชัยกร แพไธสง 20,000 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

พ.ค.63 - เม.ย.64 

  
6.3 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ครูชูชาติ  อาจวิชัย 5,000 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

พ.ค.63 - เม.ย.64 

  6.4 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก - - มี.ค. 64 
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  6.5 กิจกรรมอ าลาสถาบัน ครูเปรมพร  อรุนันท์ 14,000 อุดหนุนฯ มี.ค. 64 
  

6.6 กิจกรรมจิตอาสา ครูเปรมฤทัย  สัจจา 10,000 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
ม.ค. 64 

7 ควำมภูมิใจในท้องถ่ิน และควำมเป็นไทย ครูชูชำติ  อำจวิชัย 5,000   

  7.1 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ครูชัยกร  แพไธสง - - ก.ค.63 
  7.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ครูชัยกร  แพไธสง - - 12 ส.ค.63 
  7.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ครูชัยกร  แพไธสง 

- - 
5 ธ.ค. 63  
28 ก.ค.63 

  7.4 กิจกรรมพิธีไหว้คร ู ครูชัยกร  แพไธสง - - มิ.ย.63 
  7.5 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ครูชัยกร  แพไธสง - - ธ.ค.63 
  7.6 กิจกรรมวันวิสาขบูชา และวันมาฆบูชา ครูชัยกร  แพไธสง 

- - 
พ.ค. 63, 
ก.พ.64 

  7.7 แห่เทียนพรรษาประจ าปี ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก - - ก.ค.63 
  7.8 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก 5,000 อุดหนุนฯ พ.ย. 63 – มี.ค. 64 
  7.9 งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ม.1 และ ม.4) ครูชูชาติ  อาจวิชัย - - ก.ค. 2563 

8 โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะกำรยอมรับบนควำมแตกต่ำง ครูธำดำรัตน์  ลีลอย 95,000   
  

8.1 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ครูพัชริยา  เครือบุญ 5,000 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 62 
พ.ค. – ต.ค. 63 
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8.2 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ครูนิรันดร์  ก้อกระโทก 90,000 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ก.พ. 64 

  8.3 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ครูนิรันดร์  ก้อกระโทก - - ก.ค. 63 - มี.ค. 64 
  8.4 กิจกรรมวันอาเซียน ครูธาดารัตน์  ลีลอย - - ส.ค. - ก.ย. 63 
  8.5 กิจกรรมวันคริสต์มาส ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก - - ธ.ค. 63 
  8.6 กิจกรรมวันตรุษจีน ครูนิภาภัทร  ทองโคกกรวด - - ม.ค. 64 

9 โครงกำรพัฒนำสุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม ครูปรีชำ  เหล็งนุ้ย 132,600   
  9.1 กิจกรรมรักษ์สุขภาพออกก าลังกาย นายนิวัฒน์  นุชสาย - - ธ.ค.63 
  9.2 กิจกรรมช่ังน้ าหนัก  วัดส่วนสูง ครูจินต์จุฑา  ดีมา - - ก.ค. 63 

  9.3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ครูชัยกร  แพไธสง - - พ.ค. 63 
  9.4 กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ครูชัยกร  แพไธสง - - มิ.ย.63 
  

9.5 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 15,000 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 62 
ส.ค. - ก.ย.63 

  9.6 กิจกรรมลานกีฬา ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 5,000 อุดหนุนฯ พ.ค. - มิ.ย.63 
  

9.7 กิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 27,000 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 62 
พ.ค.63 - เม.ย.64 

  9.8 กิจกรรมกีฬา ประสงค์วิทย์คัพ ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 10,000 รายได้ฯ ธ.ค.63 - ม.ค.64 
  9.9 กิจกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 20,000 รายได้ฯ ต.ค.- ธ.ค.63 
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  9.10 กิจกรรมมุมศิลปะ ครูชัยกร  แพไธสง - - ก.ค.63 
  9.11 กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก - - ธ.ค. 63 
  9.12 กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน ครูจินต์จุฑา  ดีมา 2,000 อุดหนุนฯ มิ.ย. - ก.ค.63 
  9.13 กิจกรรมรักเป็น  ปลอดภัย  ไม่ท้องก่อนวัย  ห่างไกลโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 
ครูจินต์จุฑา  ดีมา 45,600 เทศบาล ส.ค. - ก.ย. 63 

 9.14 กิจกรรมส่งเสริมวงดนตรีสากล ครูณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด 8,000 อุดหนุนฯ ก.ค.63 
10 โครงกำรด ำเนินกำรงำนนโยบำยและแผนงำน ครูนิตยำ  ทองลำ 4,000   

  10.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครูนิตยา  ทองลา 2,000 อุดหนุนฯ มี.ค.64 
  10.2 กิจกรรมเข้าเล่มถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี ครูนิตยา  ทองลา 2,000 อุดหนุนฯ พ.ค.63 
11 โครงกำรวำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ

ผู้เรียน 
ครูสมควร  วิชำชำติ 135,465   

  11.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานทุกกลุ่มสาระฯ ครูสมควร  วิชาชาติ 
4,000 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 62 

มี.ค.64 

  
11.2 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครูสมควร  วิชาชาติ 91,465 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ส.ค. 63 – ธ.ค. 64 

  11.3 กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ครูสมควร  วิชาชาติ - - ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
  

11.4 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ/เปิดบ้าน น.ป.ว ครูสมควร  วิชาชาติ 40,000 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
มี.ค. 64 
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12 โครงกำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบคุลำกร รองบุญส่ง  ก่ ำสระน้อย 75,000   
  12.1 กิจกรรมประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากร ครูอรทัย  วิชาชาติ 5,000 อุดหนุนฯ พ.ค.63 - เม.ย. 64 
  12.2 กิจกรรมอบรมภายนอกสถานศึกษา ครูศุภานัน  ตันกระโทก 70,000 อุดหนุนฯ พ.ค.63 - เม.ย. 64 
  13.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ครูศุภานัน  ตันกระโทก - - มี.ค. 64 
13 โครงกำรพัฒนำกำรวำงแผนและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ ครูเปรมฤทัย  สัจจำ 7,000   

  13.1 กิจกรรมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ครูเปรมฤทัย  สัจจา 500 อุดหนุนฯ พ.ค.63 – เม.ย. 64 
  13.2 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน ครูเปรมพร  อรุนันท์ 6,500 อุดหนุนฯ พ.ค.63 – เม.ย. 64 
14 โครงกำรพัฒนำกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เอือ้ต่อกำร

เรียนรู้ 
ครูชูชำติ  อำจวิชัย 554,480   

  14.1 กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน – อาคารประกอบ ครูชูชาติ  อาจวิชัย 10,000 อุดหนุนฯ พ.ค. 63- เม.ย. 64 
  14.2 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ครูชูชาติ  อาจวิชัย 10,000 อุดหนุนฯ พ.ค. 63- เม.ย. 64 
  14.3 กิจกรรมคนดีมีวินัยรักความสะอาด ครูชูชาติ  อาจวิชัย 40,000 อุดหนุนฯ พ.ค. 63- เม.ย. 64 
  14.4 กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ครูณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด 75,380 อุดหนุนฯ ก.ค.63 
  

14.5 กิจกรรมจัดท าป้ายนิเทศ ครูสมควร  วิชาชาติ 
20,000 อุดหนุนฯ 

พ.ค. 63 - เม.ย 64 
 20,000 รายได้ฯ 
  14.6 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ครูสมควร  วิชาชาติ 5,000 อุดหนุนฯ ก.ค.63 
  14.7 กิจกรรมสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ครูชูชาติ  อาจวิชัย 13,000 อุดหนุนฯ62 พ.ค. 63 

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา                                             แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563           หน้า 24 



ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบ แหล่งงบ ปฏิทินด ำเนนิงำน 

  14.8 กิจกรรมปรับปรุงห้องส านักงาน ครูชูชาติ  อาจวิชัย 85,210 อุดหนุนฯ62 เม.ย.63 
  14.9 กิจกรรมจัดท าแผงกั้นนกอาคารประกอบการ ครูชูชาติ  อาจวิชัย 3,170 อุดหนุนฯ62 เม.ย.63 
  14.10 กิจกรรมจัดท่ีแขวนชุดวงโยธวาทิต ครูชูชาติ  อาจวิชัย 4,970 อุดหนุนฯ62 เม.ย.63 
  14.11 กิจกรรมท าถนนเข้าโดมอเนกประสงค์ ครูชูชาติ  อาจวิชัย 4,310 อุดหนุนฯ62 เม.ย.63 
  14.12 กิจกรรมค่าซ่อมบ ารุงระบบประปา - ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ครูชูชาติ  อาจวิชัย 5,940 อุดหนุนฯ62 พ.ค. 63 
 14.13 กิจกรรมปรับปรุงเวทีหอประชุม ครูชูชาติ  อาจวิชัย 250,000 รายได้ฯ มิ.ย. - ก.ค. 63 
 14.14 กิจกรรมติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าโรงอาหาร ครูชูชาติ  อาจวิชัย 7,500 รายได้ฯ ก.ค. 63 
15 โครงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย ครูอภิญญำ  มนัสพรหม 96,000   

  15.1 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย ครูอรุณ  ดวดกระโทก 41,000   

       15.1.1 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ครูอรุณ  ดวดกระโทก 15,000 อุดหนุนฯ ก.ค.63 – เม.ย 64 
       15.1.2 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครูเปรมพร  อรุนันท์ 8,000 อุดหนุนฯ ก.ค.63 – เม.ย 64 
       15.1.3 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงานบุคคล ครูสิริวรรณ  เตียประเสริฐ 5,000 อุดหนุนฯ ก.ค.63 – เม.ย 64 
       15.1.4 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ครูชูชาติ  อาจวิชัย 5,000 อุดหนุนฯ ก.ค.63 – เม.ย 64 
      15.1.5 กิจกรรมพัฒนาฝ่ายอ านวยการ ครูอภิญญา  มนัสพรหม 8,000 อุดหนุนฯ ก.ค.63 – เม.ย 64 
  15.2 กิจกรรมพัฒนางานบริการชุมชนและและงานปฏิคม ครูอภิญญา  มนัสพรหม - - ก.ค.63 – เม.ย 64 
  15.3 กิจกรรมงานคณะกรรมการสถานศึกษาและ ภาค 5 ฝ่าย ครูอภิญญา  มนัสพรหม - - ก.ค.63 – เม.ย 64 
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  15.4 กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง 30,000   

       15.4.1 ประชุมปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง - - พ.ค.63 
       15.4.2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง 10,000 อุดหนุนฯ ก.ค.63, ธ.ค.63 
       15.4.3 เย่ียมบ้านนักเรียน ครูอาคเนย์  มณีเทียนทอง 20,000 อุดหนุนฯ มิ.ย.- ก.ค. 63 
  15.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูนงนุศ  ดวดกระโทก 5,000 อุดหนุนฯ ก.ค.63 – ก.พ. 64 
  

15.6 กิจกรรมการรับสมัครนักเรียน ครูเปรมพร  อรุนันท์ 
10,000 อุดหนุนฯ มี.ค. 64 

 10,000 อุดหนุนฯ62 พ.ค.63 
  15.7 กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา ครูอภิญญา  มนัสพรหม - - พ.ค.63 - มี.ค.64 
16 โครงกำรกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบควบคุมภำยใน ครูอรุณ  ดวดกระโทก 1,000   

  16.1 กิจกรรมวางแผนการควบคุมภายใน ครูอรุณ  ดวดกระโทก - - พ.ค. 63 
 16.2 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการการควบคุมภายใน ครูอรุณ  ดวดกระโทก - - มิ.ย.- ก.ย. 63 
 16.3 กิจกรรมประชุมวิเคราะห์ความเส่ียง ครูอรุณ  ดวดกระโทก - - ต.ค. – พ.ย. 
 16.4 กิจกรรมจัดท ารายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในแจ้ง

แผนการปรับปรุง 
ครูอรุณ  ดวดกระโทก 1,000 อุดหนุนฯ พ.ย. – ธ.ค. 

17 โครงกำรพัฒนำกำรใช้กระบวนกำรเรียนกำรสอน ครูเปรมฤทัย  สัจจำ 39,500   
  17.1 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก - -  

     17.1.1 จัดซื้อพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ครูสุวรรณา  ใคร่กระโทก - - ส.ค.63 
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     17.1.2 จัดซื้อพจนานุกรมภาษาจีน ครูนิภาภัทร  ทองโคกกรวด - - ส.ค.63 

  17.2 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูศุภานัน  ตันกระโทก - -  

     17.2.1 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูศุภานัน  ตันกระโทก - - ส.ค.63 
  17.3 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 10,000   

     17.3.1 จัดซื้อวัสดุฝึกในการเรียนการสอนพลศึกษา ครูปรีชา  เหล็งนุ้ย 10,000 อุดหนุนฯ ส.ค.63 
  17.4 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ครูสิริวรรณ  เตียประเสริฐ - -  

      17.4.1 ปรับปรุงห้องจัดการเรียนรู ้ ครูชูชาติ  อาจวิชัย - - ต.ค.63 
  17.5 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูประพา  สุนทรรัตน์ 6,000   

        17.5.1 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครูนงนุศ  ดวดกระโทก 6,000 อุดหนุนฯ ก.ย. 63 
        17.5.2 เข้าค่ายคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ ครูประคอง ใยงูเหลือม - - พ.ย.63 
        17.5.3 กิจกรรมคณิตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครูนงนุศ  ดวดกระโทก - - ส.ค. 63 
  17.6 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูเปรมฤทัย  สัจจา 6,000   

        17.6.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ ครูอรกานต์  ศรีปทุมรัต
ตกุล 

1,000 อุดหนุนฯ ส.ค.63 

        17.6.2 ชีววิทยา ครูสมควร  วิชาชาติ 1,000 อุดหนุนฯ ส.ค.63 
        17.6.3 เคมี ครูเปรมฤทัย  สัจจา 4,000 อุดหนุนฯ ส.ค.63 
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        17.6.4 ฟิสิกส์ ครูฤดีรัตน์  สาระบุตร - - ส.ค.63 
  17.7 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูชัยกร  แพไธสง 9,500   

       17.7.1 พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก - - ส.ค.63 
       17.7.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก 2,500 อุดหนุนฯ ส.ค.63 
       17.7.3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนางานนาฏศิลป์พื้นเมือง ครูปาริชาติ  ปร๋อกระโทก - - ส.ค.63 
       17.7.4 พัฒนาการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ครูชัยกร  แพไธสง 5,000 อุดหนุนฯ ส.ค.63 
       17.7.5 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องดนตรี ครูณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด 2,000 อุดหนุนฯ ส.ค.63 
  17.8 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 8,000   
      17.8.1 จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 5,000 อุดหนุนฯ ส.ค.63 
      17.8.2 ส่ืออุปกรณ์พัฒนาการสอนคหกรรม ครูนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์ 3,000 อุดหนุนฯ ส.ค.63 
18 โครงกำรส่งเสริมกำรสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 153,000   

  18.1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูประพา สุนทรรัตน์ 3,000 อุดหนุนฯ เม.ย.64 
  18.2 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ครูสมควร  วิชาชาติ - - ธ.ค. 63 
  18.3 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูสมควร  วิชาชาติ - - มี.ค. 64 
  

18.4 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ครูอรุณ  ดวดกระโทก 150,000 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
มี.ค. 64 

19 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน ครูอรุณ  ดวดกระโทก 20,000   
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  19.1 กิจกรรมวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
จัดท า 

ครูอรุณ  ดวดกระโทก - - พ.ค. 63 

  19.2 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูอรุณ  ดวดกระโทก 2,000 อุดหนุนฯ พ.ค. 63 
 19.3 กิจกรรมเตรียมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ครูอรุณ  ดวดกระโทก 16,000 อุดหนุนฯ  ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
 19.4 กิจกรรมรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 ครูอรุณ  ดวดกระโทก 2,000 อุดหนุนฯ มี.ค. 63 
20 พัฒนำศูนย์เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษกิจพอเพียง ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 18,000   

 20.1 กิจกรรมการเรียนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ครูชวนคิด  ทิศกระโทก - - พ.ค.63 – เม.ย. 64 
  20.2 กิจกรรมการจัดท าฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 8,000 อุดหนุนฯ พ.ค.  – มี.ค. 63 
  20.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องเศรษฐกิจพอเพียง ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 10,000 อุดหนุนฯ ก.ค. – ก.ย 63 

21 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ครูชูชำติ  อำจวิชัย 4,000   
  22.1 กิจกรรมอบรมแกนน าความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข ครูชัยกร  แพไธสง - - ก.ค. – ส.ค. 63 

  22.2 กิจกรรมตรวจสารเสพติดและอื่น ครูชัยกร  แพไธสง 4,000 อุดหนุนฯ ส.ค.63 
  22.3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงค์ 
ครูชัยกร  แพไธสง - - ส.ค. 63 

  23.4 กิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ ครูชัยกร  แพไธสง - - ก.ค.63 
  23.5 กิจกรรมอบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ครูชัยกร  แพไธสง - - ก.ค.63 
22 โครงกำรค่ำยฝึกซ้อมวงโยธวำทิต  ครูณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด 34,000   
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบ แหล่งงบ ปฏิทินด ำเนนิงำน 

 
22.1 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งท่ี 1 ครูณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด 17,000 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ก.ค.63 - มี.ค 64 

 
22.2 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต ครั้งท่ี 2 ครูณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด 17,000 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ก.ค.63 - มี.ค 64 

23 โครงกำรฝึกอำชีพส ำหรับนักเรียนยำกจนพเิศษกิจกรรม ครูอรุณ  ดวดกระโทก 80,000   
 23.1 กิจกรรมการจัดท าเฟื่องฟ้าดัด ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 30,000 ปัจจัยพื้นฐานฯ พ.ค. – พ.ย. 63 
 23.2 กิจกรรมช่างตัดผมชาย ครูนิวัฒน์  นุชสาย 25,000 ปัจจัยพื้นฐานฯ ก.ค. 63 
 23.3 กิจกรรมการท าหน้ากากอนามัย ครูสมบูรณ์  กมขุนทด 25,000 ปัจจัยพื้นฐานฯ ต.ค. 63 -  มี.ค. 64 
24 โครงกำรกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

โอกำส 
ครูอรุณ  ดวดกระโทก 4,707,460   

 
24.1 กิจกรรมค่าจัดการเรียนการสอน ครูอรุณ  ดวดกระโทก 2,533,600 

อุดหนุนฯ, 
ปัจจัยพื้นฐาน พ.ค.63 – เม.ย. 64 

     24.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว ครูนงนุศ   ดวดกระโทก 1,955,400 อุดหนุนฯ พ.ค. 63 - เม.ย. 64 
     24.1.2 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ครูนงนุศ   ดวดกระโทก 333,000 ปัจจัยพื้นฐาน พ.ค. 63 - เม.ย. 64 
     24.1.3 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ครูนงนุศ   ดวดกระโทก 180,000 ปัจจัยพื้นฐาน พ.ค. 63 - เม.ย. 64 

     24.1.4  ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

ครูนงนุศ   ดวดกระโทก 25,200 ปัจจัยพื้นฐาน พ.ค. 63 - เม.ย. 64 

 24.2 กิจกรรมค่าหนังสือเรียน ครูประคอง  ใยงูเหลือม 588,375 อุดหนุนฯ พ.ค. – ก.ย. 63 
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบ แหล่งงบ ปฏิทินด ำเนนิงำน 

 24.3 กิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน ครูประคอง  ใยงูเหลือม 240,340 อุดหนุนฯ พ.ค.63 – เม.ย. 64 
 24.4 กิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน ครูนงนุศ  ดวดกระโทก 259,100 อุดหนุนฯ พ.ค. – ก.ย. 63 
 

24.5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูอรุณ  ดวดกระโทก 500,490 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
พ.ค. 63 - เม.ย. 64 

 
24.6 กิจกรรมเงินบ ารุงการศึกษา ครูนงนุศ  ดวดกระโทก 1,377,500 

เงินบ ารุง
การศึกษา 
(เรียกเก็บ) 

พ.ค. 63 - เม.ย. 64 

25 โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียนที่มี
ควำมต้องกำรพิเศษ 
 

ครูกฤติกำ  แก้วเขียว 2,500   

 25.1 กิจกรรมคัดกรอง ครูกฤติกา  แก้วเขียว - - พ.ค. – มิ.ย. 63 
 25.2 กิจกรรมจัดท าแผน IEP ของนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ครูกฤติกา  แก้วเขียว - - พ.ค. – มิ.ย. 63 
 25.3 กิจกรรมผลิตส่ือ หรือจัดหาส่ือท่ีเหมาะสม ครูกฤติกา  แก้วเขียว 2,500 สพฐ. พ.ค. 63 – เม.ย.64 
 25.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเรียนร่วม ครูกฤติกา  แก้วเขียว - - พ.ค. 63 – เม.ย.64 
26 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเรียนในสภำวะกำรแพร่ระบำดของ

ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด -19) 
ครูสมควร  วิชำชำติ 460,110   

 26.1 กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรท้ังโรงเรียน ครูสมควร  วิชาชาติ 4,700 อุดหนุนฯ พ.ค.63 
 26.2 กิจกรรมจัดซื้อสมาร์ททีวี ครูสมควร  วิชาชาติ 219,800 อุดหนุนฯ พ.ค.63 
 26.3 กิจกรรมจัดซื้อสายสัญญาณ HDMI ครูสมควร  วิชาชาติ 11,800 อุดหนุนฯ พ.ค.63 
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบ แหล่งงบ ปฏิทินด ำเนนิงำน 

 26.4 กิจกรรมติดต้ังจานดาวเทียม ครูสมควร  วิชาชาติ 70,470 อุดหนุนฯ พ.ค.63 
 

26.5 กิจกรรมจัดซื้อ Tablet พร้อมอุปึกรณ์ต่อพ่วง ครูสมควร  วิชาชาติ 
18,439 

อุดหนุนฯ62 
 มิ.ย. 63 

14,561 รายได้ฯ 
 26.6 กิจกรรมติดต้ังโปรเจคเตอร์ ครูสมควร  วิชาชาติ 95,340 อุดหนุนฯ มิ.ย.63 
 26.7 จัดซื้ออ่างล้างมือส าหรับนักเรียน ครูสมควร  วิชาชาติ 15,000 อุดหนุนฯ 62 มิ.ย. 63 
 

26.8 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 ครูนงนุศ   ดวดกระโทก 10,000 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
ก.ค.63 
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ส่วนที่ 4   
งำน / โครงกำร /  กิจกรรม 

 
 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาได้จัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นงบตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
2563 แยกตามลักษณะการบริหารจัดการดังนี้ 
 1. การจัดสรรงบประมาณประเภทงบอุดหนุนการศึกษารายหัวประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับการ
จัดสรรท้ังหมด 1,995,400 บาท โดยมีการแบ่งการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
  1.1 ด้านการด าเนินงานงบประจ า เป็นงบประมาณ 1,052,820 บาท  
  1.2 ด้านงบส ารองจ่าย เป็นงบประมาณ 19,200 บาท 
  1.3 ด้านการด าเนินงานพัฒนาตามกลยุทธ์ และจุดเน้น (จ านวน 26 โครงการ  49  กิจกรรม) เป็น
งบประมาณ 923,380 บาท 
      2. การจัดสรรงบประมาณประเภทงบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม งบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ซึ่งได้รับการจัดสรรท้ังหมด 500,490 บาท โดยมีการแบ่งการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

2.1 ประเภทกิจกรรมทางวิชาการ เป็นงบประมาณ 175,171  บาท 
2.2 ประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นงบประมาณ  150,147 บาท 
2.5 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นงบประมาณ 15,025  บาท 
2.6 ประเภทกิจกรรมทัศนศึกษา เป็นงบประมาณ 150,147 บาท 

 2.5  ประเภทกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID- 19)   เป็นงบประมาณ 10,000 บาท 

 3. การจัดสรรงบประมาณประเภทยอดยกมาจากงบประมาณพัฒนาผู้เรียนเหลือจ่าย เป็นงบประมาณ 
69,791 บาท น าไปจัดสรรในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2563 โดยมีการแบ่งการจัดสรรงบประมาณ 
ดังนี ้
  3.1 ประเภทกิจกรรมทางวิชาการ เป็นงบประมาณ 14,000 บาท 
  3.2 ประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นงบประมาณ 10,000 บาท 
  3.3 ประเภทส่งเสริมศักยภาพทางด้านกีฬา เป็นงบประมาณ 42,000 บาท 
 4. การจัดสรรงบประมาณประเภทยอดยกมาจากงบอุดหนุนการศึกษารายหัวเหลือจ่าย เป็นงบประมาณ 
160,039 บาท น าไปจัดสรรในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2563 โดยมีการแบ่งการจัดสรรงบประมาณ 
ดังนี ้
 4.1 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน เป็นงบประมาณ 131,600 บาท 
  4.2 ประเภทกิจกรรมทางวิชาการ เป็นงบประมาณ  28,439 บาท 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม มีดังนี้  

 
 
 
 
 



ชื่องำน/โครงกำร  พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 
                        แต่ละระดับช้ัน 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ 
    การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างมอือาชีพ และเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการ PLC   
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีโอกาสได้แสดงความสามารถ 
ตามศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง  

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                       1.2.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 

          แต่ละระดับช้ัน 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ผูรั้บผิดชอบ นางสมบูรณ์  กมขุนทด 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – เมษายน  2564 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานศึกษา ซึ่งมีนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้นวิธีการปรับเปล่ียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน ส่ือสารท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
สามารถคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ น าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในแต่ละปี มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี 
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
  2. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับระดับช้ัน 
  3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน 
  4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
  5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  
มีประสิทธิภาพ 
  6. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 
  7. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือ มีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 
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3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ันในระดับพอใช้ 
      2. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีความสามารถในด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยตามระดับช้ันในระดับพอใช้ 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 77 มีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับพอใช้ 
 4. ผู้เรียนร้อยละ 67 มีความสามารถในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับ
พอใช้ 
 5. ผู้เรียนร้อยละ 93 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดี 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นแก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
      2. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิม 
 3. ผู้เรียนน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ส่ือสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมบันทึก 

การอ่าน 
ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือและ
บัน ทึกการอ่าน โดยอ่านหนัง สือ 
อย่างน้อยเดือนละ 3 เล่ม 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสมบูรณ์  กมขุนทด 

2. กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่ าน
ใ ห้ แ ก่ นั ก เ รี ย น  เ ช่ น  แ ข่ ง ขั น 
เปิดพจนานุกรม ประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก ท่ีค่ันหนังสือรักการอ่าน 

ส.ค. 63 นางสมบูรณ์  กมขุนทด 

3. กิจกรรมยอดนักอ่าน ส่ ง เ สริ ม ให้ นั ก เ รี ยนยื มหนั ง สื อ
ห้องสมุดและมอบรางวัลให้นักเรียนท่ี
ยืมหนังสือมากท่ีสุด 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสมบูรณ์  กมขุนทด 

4. กิจกรรมประกวด
หนังสือเล่มเล็ก 

ส่งเสริมหนักเรียนจัดท าหนังสือเล่ม
เ ล็กซึ่ ง ต้อง ใ ช้ ทักษะ ในการอ่ าน  
การเขียน และการวาดภาพ 

พ.ค. – 
ก.ย. 63 

นางสมบูรณ์  กมขุนทด 

5. กิจกรรมประกวด
ห้องสมุด 3 ดี 

จัดตกแต่งห้องสมุดให้มีบรรยากาศ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ่ า น  มี ห นั ง สื อ ท่ี
หลากหลาย และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 

ส.ค.63 นางสมบูรณ์  กมขุนทด 

6. กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 

จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้
ความรู้พื้นฐานแก่นักเรียน ม.1 และ 
ม.4 ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อม 

พ.ค.-พ.ย.
63 

นางสาวสุวรรณา 
            ใคร่กระโทก 

7. กิจกรรมส่งเสริม 
การแข่งขัน 
crossword games 

น านั ก เรี ยน เข้ าร่ วมการแข่ งขัน 
crossword game ในระดับจังหวัด 
ระดับเขต ระดับภาคและระดับชาติ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวสุวรรณา 
            ใคร่กระโทก 
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ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8. กิจกรรมค่ายแก้ปัญหา

การอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ 

ให้นักเรียนคัดค ายากวันละ 10 ค าทุก
วัน พี่สอนน้อง อ่านให้ผู้ปกครองฟัง 
ประกวดการเขียนเรียงความในวัน
ส าคัญ ค่ายแก้ปัญหาการอ่าน 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางอรุณ  ดวดกระโทก 

9. กิจกรรมท่องสูตรคูณ ให้นักเรียนทุกช้ันเรียนได้ท่องสูตรคูณ 
จัดกิจกรรมท่องสูตรคูณในคาบแรก 
ก่อนเรียน และจัดกิจกรรมท่องสูตร
คูณหลังคาบสุดท้าย 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางประพา สุนทรรัตน ์

10. กิจกรรมท่องอาขยาน ให้ นั ก เ รี ยน ทุก ช้ัน เ รี ยน ไ ด้ ท่ อ ง
อาขยาน ก่อนเรียน 

ตลอดปี 
การศึกษา 

นางอรุณ  ดวดกระโทก 

11. กิจกรรมสืบค้นข้อมูล
และส่ือสารข้อมูล 

- ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล 
- ให้นักเรียนได้จัดส่งงาน ข้อมูลทาง
E-mail 
- นักเรียนส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยี 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายอาคเนย์ 
           มณีเทียนทอง 

 
5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 30,000 บำท 

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวด
รำยกำร รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที ่1 บันทึกการอ่าน 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ซื้อหนังสือใหม ่
2. ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ 

 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
 

 

 
 

15,000 
5,000 

20,000 
 

15,000 
5,000 

กิจกรรมที ่2 สัปดาห์ห้องสมุด 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่3 ยอดนักอ่าน 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่4 การประกวดหนังสือ 
เล่มเล็ก 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 

- 

กิจกรรมที่ 5 ประกวดห้องสมุด 3 ดี 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

- 
 
- 

กิจกรรมที่ 6 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
รายการใช้งบประมาณ  

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
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รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวด
รำยกำร รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
- - - - - - 

กิจกรรมที ่7 การแข่งขัน crossword 
game 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ค่าใบสมัคร 
2. ค่าเบ้ียเล้ียงครู  
3. ค่าเบ้ียเล้ียงนักเรียน 
4. ค่าท่ีพัก 
5. ค่าพาหนะ 

 
 

พัฒนา
คุณภาพ

ผู้เรียน 62 

 
 
 
 

2,000 
2,000 

 

 
 

 
2,000 

 
 

2,000 
2,000 

 
 
 
 

10,000 
 
 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

กิจกรรมที่ 8 ค่ายแก้ปัญหาการอ่าน 
เขียน ไม่ได้ 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 9 ท่องสูตรคูณ 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที่ 10 ท่องอาขยาน 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที่ 11 สืบค้นข้อมูล และส่ือสาร
ข้อมูล 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

- 
 
 
- 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการ
อ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ันใน
ระดับพอใช้ 

- แบบประเมิน - สมุดบันทึกการอ่าน 
- แบบทดสอบ 

2.  ผู้ เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถใน 
ด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยตามระดับช้ันใน
ระดับพอใช้ 

- แบบประเมิน - แบบทดสอบ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในด้าน
การคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ันใน
ระดับพอใช้ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- ตารางท่องสูตรคูณ 
- แบบทดสอบ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถใน 
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม
ระดับช้ันในระดับพอใช้ 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 

- แบบทดสอบ 

5. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมตามระดับ
ช้ันในระดับดี 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียนส่ือสารท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้สามารถคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ น าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีความรู้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในแต่ละปี มีความรู้ทักษะ และเจตคติท่ีดีสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม และศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และมีวุฒิภาวะทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสมบูรณ์  กมขุนทด) 
           ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 
     (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์   วนาภรณ์)  
            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบญุมากประสงค์วิทยา 
           1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
 และแก้ปัญหา 

สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย  
โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะ 
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีโอกาสได้แสดงความสามารถตาม
ศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง  
5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย  

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพด้านผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
      ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
                      และแก้ปัญหา 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสมควร  วิชาชาติ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 

********************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 จากการประเมินผลคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านมาตรฐานผู้เรียน 
พบว่า การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผลไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเพิ่มขึ้น ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบตลอดจนการมีวิสัยทัศน์ 
อันจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ ได้อย่างเหมาะสม 

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
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3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  

1. นักเรียนร้อยละ 98 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 
 2. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมินความสามารถในการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระดับดีขึ้นไป 

3. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมิน  ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
ในระดับดีขึ้นไป 

เชิงคุณภำพ  
ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ สามารถอภิปราย สามารถคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ  แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับผู้อื่นได้  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมส่งเสริมการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 

ส่งเสริมด้านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการลง
มือท าและสามารถน าความรู้
ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ชี วิ ต 
ประจ าวันได้จริง 

พ.ค. 63 – เม.ย. 64 นางเปรมฤทัย  สัจจา 

 

2 
 

 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
 

จัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

ธ.ค. 63 – เม.ย. 64 
 

นางเปรมฤทัย  สัจจา 

3 กิจกรรมจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางของ STEM 
ศึกษา 

จั ด ค่ า ย ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
แนวทางของ STEM ศึกษา  
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึก
ทักษะการแก้ไขปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
พัฒนาความสามารถในการ
คิด   วิ เคราะห์   สามารถ
อภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ได้ 

ม.ค. 64 นายสมควร  วิชาชาติ 
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5. งบประมำณ รวม 35,000 บำท 
รายการ/กิจกรรม/ค าช้ีแจงการใช้

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายการ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
รายการใช้งบประมาณ  
    1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 
 

 

 
 
 

10,000 

10,000 
 

 
10,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รายการใช้งบประมาณ  
    1. ค่าวิทยากร 
    2. ค่าอาหาร – น้ าด่ืมครูและนักเรียน 
    3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่าย 
    4. ค่าจ้างเหมารถ 

 
 
 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 

2,000 
2,500 

 
9,000 

  
 
 
 
 

1,500 

15,000 
 
 

2,000 
2,500 
1,500 
9,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางของ STEM ศึกษา 
รายการใช้งบประมาณ  
    1. ค่าอาหาร – น้ าด่ืมครูและนักเรียน 
    2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่าย 

 
 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 

5,000 
5,000 

  
 
 
 
 

10,000 
 
 

5,000 
5,000 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียน มีผลการประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ตามหลักสูตรในระดับ
ดีขึ้นไป 
2.  ร้อยละของนัก เรียน  มีผลการประเมิน
ความสามารถในการอภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระดับดี
ขึ้นไป 
3. ร้อยละของนักเรียน ม ีผลการประเมิน 
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจในระดับดีขึ้นไป 

- สรุปผลการประเมินอ่านคิด 
วิเคราะห์ เขียน 
 
- ครูท่ีปรึกษาประเมิน 
- นักเรียนประเมินตนเอง  
 
 
- ครูท่ีปรึกษาประเมิน 
- นักเรียนประเมินตนเอง  

- แบบบันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(ปพ.5) 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 
- แบบประเมิน 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผู้เรียนความสามารถน าทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเผชิญในชีวิตประจ าวันได้  
 
  
 
 
      (ลงช่ือ).................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายสมควร  วิชาชาติ) 

                                              ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
              (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบญุมากประสงค์วิทยา 
 
 
      (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
               1 เมษายน 2563 
.. 
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ชื่องำน/โครงกำร พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

3. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการ PLC   
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีโอกาสได้แสดงความสามารถ  

    ตามศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง  
5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยี  

  เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายอาคเนย์  มณีเทียนทอง 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2563 - เมษายน  2564 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา การบริหาร
องค์การและการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และในการการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและความสามารถด้าน
เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ครู บุคลากรและนักเรียน ให้
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามต้องการ และส่ิงท่ีส าคัญอีกอย่างคือการ
พัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการใช้บริการของครู บุคลากรและนัก เรียนก็เป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ี
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้การใช้งานด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ให้กับบุคลากร 
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ให้กับนักเรียน 
 3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานให้สามารถรองรับการใช้บริการของครู บุคลากรและนักเรียนตลอดจน 
ผู้มาใช้บริการท่ัวไป 
 4. เพื่อจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการและสามารถ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  
 1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะการใช้ ICT 
 2. นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะการใช้ ICT 
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 3. ระบบเทคโนโลยีพื้นฐานต่าง ๆ สามารถรองรับการใช้งานครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 80  
 4. วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ และได้รับการซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอร้อยละ 90  
 5. นักเรียนได้ฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ายคอมพิวเตอร์ร้อยละ 90 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ครูและบุคลากรสามารถใช้ระบบ ICT ในการพัฒนางานและพฒันาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
 2. นักเรียนสามารถใช้ระบบ ICT ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
 3. มีระบบเทคโนโลยีพื้นฐานท่ีสามารถรองรับการใช้บริการทุกพื้นท่ี 
 4. วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ และสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 5. นักเรียนสามารถฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรในการใช้ ICT 
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้ 
มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี เช่น Google 
classroom, Google meet, 
Google form เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 
พ.ค.63  

 
นายอาคเนย์   
             มณีเทียนทอง 
 

2. ส่งเสริมนักเรียนใน 
การใช้ ICT และการใช้
โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ  

จัดอบรมให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมทักษะพื้นฐานต่างๆ 

 
ก.ค. – ก.ย. 

63  

 
นายอาคเนย์   
             มณีเทียนทอง 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
พื้นฐานให้สามารถรองรับ
การใช้บริการ 

ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พ.ค 63 – 
เม.ย. 64  

นายอาคเนย์   
             มณีเทียนทอง 

4. การฝึกทักษะการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

จัดการเรียนการสอนโดยการ
ฝึกทักษะการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 
พ.ค 63 – 
เม.ย. 64 

 
นายอาคเนย์   
             มณีเทียนทอง 

5. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง
ระบบเครือข่ายและระบบ
เทคโนโลยีพื้นฐานต่าง ๆ 

จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ใน
การซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย
และระบบเทคโนโลยีพื้นฐาน
ต่าง ๆ 

พ.ค 63 – 
เม.ย. 64 

นายอาคเนย์   
             มณีเทียนทอง 

6. กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบ
เครือข่าย 

ซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายให้
พร้อมส าหรับการจัดการเรียน
การสอน 

เม.ย. 63 นายอาคเนย์   
             มณีเทียนทอง 
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ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
7. เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

รายเดือน 
เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและนักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พ.ค 63 – 
เม.ย. 64 

นายอาคเนย์   
             มณีเทียนทอง 

8. พัฒนางานโสตทัศนศึกษา จัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ี
ช ารุด  เพื่อพัฒนาห้องโสต
ทัศนศึกษาให้พร้อมใช้งาน 

ส.ค.63 นายปรีชา  เหล็งนุ้ย 

 
5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 185,325 บำท 

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1. อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรในการใช้ ICT 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 

 
- 

กิจกรรมที่ 2. ส่งเสริมนักเรียนในการ
ใช้ ICT และการใช้โปรแกรมพื้นฐาน
ต่าง ๆ 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
พื้นฐานให้สามารถรองรับการใช้บริการ 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 4. การฝึกทักษะการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
รายการใช้งบประมาณ  
1. การ์ดจอคอมพิวเตอร์ 
2. แรมคอมพิวเตอร์ 
3. ฮาร์ดดิส, power supply 
4. คีย์บอร์ด, เมาส์ 

 
 
 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3,000 
5,000 
2,000 
5,025 

15,025 
 
 

3,000 
5,000 
2,000 
5,025 

กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงระบบ
เครือข่ายและระบบเทคโนโลยีพื้นฐาน
ต่าง ๆ 
รายการใช้งบประมาณ  

 
 
 
 

 
เรียกเก็บ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

105,300 

105,300 
 
 
 
 

105,300 
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รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1. วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงระบบ
เครือข่ายและระบบเทคโนโลยีพื้นฐาน
ต่าง ๆ 

                                             
 

กิจกรรมที ่6 กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบ
เครือข่าย 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 7. เช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตรายเดือน 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

 
 
 

เรียกเก็บ 

 
 
 
 

 
 
 

60,000 

 
 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
กิจกรรมที่ 8. พัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ซ่อมเครื่องขยายเสียง 
2. ซื้อสายสัญญาณ 
3. ซื้อท่ีชาร์จถ่านพร้อมถ่านชาร์จ 
4. ซื้อไมค์สายพร้อมอุปกรณ์ 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
 
 

 

 
 
 

1,500 
500 

1,000 
2,000 

5,000 
 
 

1,500 
500 

1,000 
2,000 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาและเสริมทักษะการใช้ ICT    

-ประเมินความรู้ความสามารถ
ในการใช้ระบบ ICT 

-แบบประเมิน 

2. นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาและ
เสริมทักษะการใช้ ICT 

-ประเมินความรู้ความสามารถ
ในการใช้ระบบ ICT 

- แบบประเมิน 

3. ระบบเทคโนโลยีพื้นฐานต่าง ๆ ร้อยละ 80
สามารถรองรับการใช้งานครอบคลุมพื้นท่ี  

- ทดสอบสัญญาณ 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- เอกสารทดสอบสัญญาณ 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

4. ร้อยละ 90 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ และได้รับ
การซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

-ประเมินความพึงพอใจ 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

5.นักเรียนร้อยละ 90 สามารถฝึกทักษะการ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

-ประเมินความรู้ความสามารถ
การฝึกทักษะการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

-แบบประเมิน 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ครู บุคลากรและนักเรียนมีความสามารถในการใช้ระบบ ICT ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและ
การศึกษาเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน มีระบบเทคโนโลยีพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีสามารถรองรับการใช้งาน
ของผู้มาใช้บริการอยู่เสมอ และนักเรียนสามารถฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
      (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายอาคเนย์  มณีเทียนทอง) 
                          ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
      
 
      (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
      (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
               1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร พัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการ                       
                        จากผลการสอบระดับชาติ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  
   1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความ 
                        เป็นไทย โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียน
      มี ทักษะการด ารง ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรง เรียน
มาตรฐานสากล 
   3. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และเต็มศักยภาพ โดยใช้
กระบวนการ       PLC   
   4. เปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่าง ท่ัวถึง มี โอกาสได้แ สดง
ความสามารถตามศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นางประพา  สุนทรรัตน์ 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเน้น

วิธีการปรับเปล่ียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ข้อท่ี 5 ท่ีเน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติเฉล่ียเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้เรียนสามารถส่ือความคิดผ่านการพูด เขียน หรือ น าเสนอ
ผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ ผู้เรียนมีความสามารถในภาษาเพื่อการส่ือสารและใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ได้ 
  โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อ
ผู้เรียนและสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกวิชา ทุกระดับช้ันให้สูงขึ้น และตอบสนองนโยบายของโรงเรียนและ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันให้สูงขึ้น 
 2. เพื่อสร้าง ผลิตส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน 
 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ การ
สอน สู่เป้าหมายในการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
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 4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน 
 
3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  

1.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ร้อยละ 100 ได้รับการสอนเสริมความรู้ทุกรายวิชา เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ เตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบทุกระดับช้ัน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

2. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 90 มีการผลิตส่ือ นวัตกรรมการสอน คนละ 1 ช้ิน/ภาค
เรียน เพื่อใช้ในการสอนเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้น 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 4 และ 5 ร้อยละ 100 ได้รับการสอนเสริมแบบเข้มและการกวดวิชา 
โดยวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายในสถานศึกษา  

4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ร้อยละ 100 ได้รับการสอนเสริมแบบเข้มและการกวดวิชา โดย
วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากภายในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

เชิงคุณภำพ  
1. ครูผู้สอน ใช้ส่ือ นวัตกรรมการสอนหรือแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด คนละ 1 

ช้ิน ต่อ 1 ภาคเรียน เพื่อใช้ในการสอนเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ให้สูงขึ้น  

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ เฉล่ียสูงขึ้น  
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ได้รับการสอนเสริมและกวดวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  
 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาและสร้างพัฒนา

แบบทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของ 
แต่ละวิชา 

จัดท าข้ อสอบ ให้ เป็น ไ ป ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
และสอดคล้องกับมาตรฐาน
ข้อสอบกลาง, PISA, และ O-Net 

ก.ค. 63 – 
เม.ย. 64 

 

นางสาวธาดารัตน์      
                ลีลอย 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนท่ีคาด
ว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่า
มาตรฐานในทุกรายวิชา 

ก.ค. 63 – 
เม.ย. 64 

 

นางประพา    
           สุนทรรัตน์ 

3. จัดติวเข้มเพื่อเตรียมสอบ  
O-Net และข้อสอบกลางใน
โรงเรียน 

จัดติวเข้มเพื่อเตรียมสอบ O-Net 
ช้ัน ม.3, ม.6 ท้ัง 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ก.ค. 63 – 
เม.ย. 64 

 

นางสาวสุวรรณา      
         ใคร่กระโทก 

4. พัฒนางานวัดผล จัดประชุมการจัดท าผลการเรียน
ประจ าภาคเรียน 
และจัดซื้อเอกสาร ปพ.5  

ธ.ค.63 นางสาวธาดารัตน์    
                ลีลอย 
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5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 45,000 บำท 
รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้

งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 พัฒนาและสร้างพัฒนา
แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของแต่ละวิชา 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

กิจกรรมที ่2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที ่3 จัดติวเข้มเพื่อเตรียมสอบ 
O-Net และข้อสอบกลางในโรงเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ค่ายานพาหนะ 
2. ค่าวิทยากร 

 
 
 

รายได้ฯ 
รายได้ฯ 

 
 
 
 

22,000 

 
 
 

8,000 
 

 30,000 
 
 

8,000 
22,000 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานวัดผล 
รายการใช้งบประมาณ  
1. จัดซื้อ ปพ.5  

 
 

อุดหนุนฯ 

 
 

 
 

15,000 

15,000 
 

15,000 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูประจ าวิชา ร้อยละ 100 มีแบบทดสอบ
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

- การส ารวจ - แบบส ารวจ 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ร้อยละ  
100 ได้รับการติวเข้ม และมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน, O-net และข้อสอบกลางทุกวิชา
สูงขึ้น  

- เช็ครายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แบบเช็ครายช่ือผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  
ร้อยละ 50 มีผลการทดสอบ O-net สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับกลางของประเทศ 

- ผลการสอบ O - net - การสอบ O - net 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 ครูประจ าวิชาทุกคนมีแบบทดสอบท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพไว้ใช้ในการทดสอบนักเรียน 
 7.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีผลการทดสอบ O-net สูงขึ้น 

7.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีผลการทดสอบ O-net สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับกลางของ
ประเทศ 

 7.4 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตร 
 
 
 
      (ลงช่ือ).................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางประพา  สุนทรรัตน์) 
          ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 
 
      (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
      (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
               1 เมษายน 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา                                             แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563           หน้า 51 



ชื่องำน/โครงกำร   โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน การท างาน 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่   
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลโลกท่ีมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล  
 5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ  
              การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย  
 6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามีส่วนร่วม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                        1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางนลินรัตน์   สันติวรวัฒน ์
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร พ.ย. 2563 – เม.ย. 2564 

************************************************************************************* 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การแนะแนวการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีท าให้ผู้เรียนได้รู้จัก รัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีปกติสุข เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะกับความสามารถของตนเอง 

งานแนะแนวจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท า
แฟ้มพัฒนางานของนักเรียน กิจกรรมสานฝันพี่พบน้อง กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่ออุดมศึกษา กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และเลือกอาชีพได้เหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน มีแฟ้มพัฒนางานของตนเอง
เพื่อใช้ในการศึกษาต่อและอาชีพ 

2. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน ได้รับประสบการณ์จากรุ่นพี่
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพ 

3. เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้รับ
ข้อมูลการศึกษาต่อ 

4. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน ได้รับข้อมูลในการศึกษาต่อและเลือกอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

5. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน ได้รับประสบการณ์จากและมี
แนวทางในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
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3. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100  มีแฟ้มพัฒนางานของตนเอง

เพื่อใช้ในการศึกษาต่อและอาชีพ 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100  ได้รับประสบการณ์จากรุ่นพี่

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพ 
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ร้อยละ 100   

ได้รับข้อมูลการศึกษาต่อท่ีเหมาะสม 
4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100  ได้รับข้อมูลในการศึกษาต่อและเลือกอาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 
5. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100  ได้รับประสบการณ์จากและมี

แนวทางในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

เชิงคุณภำพ 
1. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน มีแฟ้มพัฒนางานของตนเอง

เพื่อใช้ในการศึกษาต่อและอาชีพ 
2. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน ได้รับประสบการณ์จากรุ่นพี่

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและอาชีพ 
3. เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้รับ

ข้อมูลการศึกษาต่อ 
4. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน ได้รับข้อมูลในการศึกษาต่อและเลือกอาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 
5. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน ได้รับประสบการณ์จากและมี

แนวทางในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 

4. กิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดท าแฟ้มพัฒนางาน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จัดท าแฟ้ม
พัฒนางานของตนเองเพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อและการสมัครงาน 

พ.ย. 63 -ก.พ. 
64 

นางนลินรัตน์  
สันติวรวัฒน ์

2 สานฝันพี่พบน้อง จัดกิจกรรมรุ่นพี่พบน้องเพื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์การเรียนและการ
ท างานเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้
ตัดสินใจ 

พ.ย.63 - ม.ค.
64 

นางนลินรัตน์  
สันติวรวัฒน ์

3 แนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 

ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
กับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
จ านวน 23 โรงเรียน 

ม.ค.63 – ก.พ.
64 

นางนลินรัตน์  
สันติวรวัฒน ์
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ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 แนะแนวการศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา 
น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เข้า
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา  

ธ.ค. 63 -ก.พ.
64 

นางนลินรัตน์  
สันติวรวัฒน ์

5 ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 

น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3,6   
ศึกษาดูงานสถานประกอบการใน
สาขาท่ีน่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 

ธ.ค. 63 -ก.พ.
64 

นางนลินรัตน์  
สันติวรวัฒน ์

6 พัฒนานักเรียนท่ีเรียน
หลักสูตรทวิศึกษา 

ใหค้วามรู้ความเข้าใจ แนวปฏิบัติแก่
นักเรียนท่ีเรียนทวิศึกษา และการ
ออกนิเทศติดตามการฝึกงานของ
นักเรียนตามสถานประกอบการต่างๆ 

ธ.ค. 63 - มี.ค.
64 

นายอาคเนย์  
มณีเทียนทอง  

 
5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 10,000 บำท 

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง 
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแฟ้มพัฒนางาน 
รายการการใช้งบประมาณ 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

- 
 
- 

กิจกรรมที่ 2 สานฝันพี่พบน้อง 
รายการการใช้งบประมาณ 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

- 
 
- 

กิจกรรมที่ 3 แนะแนวในเขตพื้นท่ี
บริการ 
รายการการใช้งบประมาณ 
1. ค่าของท่ีระลึก 

 
 
 

อุดหนุนฯ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

5,000 

5,000 
 
 

5,000 
กิจกรรมที่ 4 แนะแนวศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 
รายการการใช้งบประมาณ 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 
รายการการใช้งบประมาณ 
1. ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืม 

 
 
 

อุดหนุนฯ 

 
 
 

2,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

2,000 
 
 
2,000 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักเรียนท่ีเรียน
หลักสูตรทวิศึกษา 
รายการการใช้งบประมาณ 
1. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
   - ค่าอาหารว่าง และน้ าด่ืม 

 
 
 
 

อุดหนุนฯ 

 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

3,000 
 
 
 

3,000 
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6.กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100  มี
แฟ้มพัฒนางานของตนเองเพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อและอาชีพ 

- ตรวจแฟ้มพัฒนางานของ
นักเรียน 

- แฟ้มพัฒนางาน 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100  
ได้รับประสบการณ์จากรุ่นพี่เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและ
อาชีพ 

- วัดความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีบริการ ร้อยละ 100 ได้รับ
ข้อมูลการศึกษาต่อท่ีเหมาะสม 

- วัดความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อย
ละ 100  ได้รับข้อมูลในการศึกษาต่อ
และเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

- วัดความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100  
ได้รับประสบการณ์จากและมี
แนวทางในการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- วัดความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา                                             แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563           หน้า 55 



6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ผู้เรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการเลือกศึกษาต่อให้ตรงกับความต้องการของตนเอง และสามารถ  

เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เนื่องจากมีความพร้อม และมีแนวทางท่ี
เหมาะสมในการตัดสินใจ 

 
 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางนลินรัตน์  สันติวรวัฒน์) 

            ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะช านาญการ 
 

     
      (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
      (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายวีระศักดิ์   วนาภรณ์)  
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
              1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร  ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
                       และวัฒนธรรมฯ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความ 
   เป็นไทย โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.  เปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่าง ท่ัวถึง  มี โอกาสได้แสดง
ความสามารถตามศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง  
  6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามี 
                        ส่วนร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                           1.2.1 มีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
                            และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายชูชาติ  อาจวิชัย 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ บริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิด
กับผู้เรียนด้านคุณธรรมดังนี้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มี
ความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา จึงจัดท าโครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมฯเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ สามารถน าไปปฏิบัติจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน บรรลุเป้าหมายการจัด
การศึกษาของชาติ รู้จักวีการด าเนินชีวิต ห่างไกลอบายมุข มีความรักสามัคคี มีวินัย เป็นคนดี มีความกตัญญู
กตเวทีซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและค่านิยม 12 ประการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  
 1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความประพฤติดีไม่ผิดระเบียบ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
มีกิริยามารยาทท่ีอ่อนน้อม 

2. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. โรงเรียนร้อยละ 95 มีความเป็นอัตลักษณ์ 29 ประการของความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
4. นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะของการประหยัด อดออม  
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาวินัยและ

ความประพฤติ
นักเรียน 

1. ตาวิเศษเห็นธรรม 
2. แต่งกายดีศรีประสงค์วิทย์ 
3. ระเบียบแถวหน้าเสาธง 

พ.ค.63 - 
เม.ย.64 

นายณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด 

2. พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
นักเรียน 

1. ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
2. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
3. กิจกรรมส่งเสริมรักษาศีล 5 

พ.ค.63 - 
เม.ย.64 

นายชัยกร  แพไธสง 

3. โรงเรียนวิถีพุทธ น าแนวทางการด าเนินการ 29 
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

พ.ค.63 - 
เม.ย.64 

นายชัยกร  แพไธสง 

4. ธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมรณรงค์ให้นักเรียนรู้จัก
ประหยัดอดออม 

มี.ค. 64 นางสาวสุวรรณา  
              ใคร่กระโทก 

5. อ าลาสถาบัน พิธีมอบประกาศนียบัตร รางวัลเพชร 
น.ป.ว. แสดงความยินดีแด่ผู้ท่ีผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันต่างๆ และพิธีร าลึกใน
พระคุณของครู ผู้ปกครอง  
ร่วมรักสามัคคีต่อสถาบัน 

มี.ค. 64 นางสาวเปรมพร         
                    อรุนันท์ 

6. จิตอาสา ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือสังคม 

ม.ค. 64 นางเปรมฤทัย  สัจจา 
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5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 54,000 บำท 
รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้

งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที ่1. พัฒนาวินัยและ 
ความประพฤตินักเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  
1.ค่าวัสดุห้องกิจการนักเรียน 

 
พัฒนา
คุณภาพ

ผู้เรียน  62  

 

 

 
 
 

5,000 

5,000 
 
 

5,000 
กิจกรรมที ่2. พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมฯ 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
  - ค่าอาหารเครื่องด่ืม 
  - ค่าวิทยากร 
2. สอบธรรมศึกษา 
  - ค่าอาหารเครื่องด่ืม 

 
 
 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 

5,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

10,000 
 
 

5,000 

20,000 
 
 
 

10,000 
5,000 

 
5,000 

กิจกรรมที ่3. โรงเรียนวิถีพุทธ 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต วาทะ
ธรรม 

 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 

 

 
 

5,000 

5,000 
 

5,000 

กิจกรรมที ่4. ธนาคารโรงเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 

- 
กิจกรรมที่ 5. อ าลาสถาบัน 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ป้ายหน้าหอประชุม 
2. ป้ายแสดงความยินดีนักเรียนท่ี
ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อได้ 
3. ค่าจัดท าบายศรีสู่ขวัญ 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซุ้ม
ถ่ายภาพ 
5. อาหารว่าง 
6. เกียรติบัตร “รางวัลเพชร น.ป.ว. 
7. ของรางวัล และของท่ีระลึก 
8. ต้นไม้ตกแต่งสถานท่ี 

 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 

 

 
 

1,000 
2,500 

 
1,000 
2,000 

 
2,000 
1,500 
2,000 
2,000 

14,000 
 

1,000 
2,500 

 
1,000 
2,000 

 
2,000 
1,500 
2,000 
2,000 

กิจกรรมที่ 6. ส่งเสริมจิตอาสา 
รายการใช้งบประมาณ  
1. วัสดุท าความสะอาด 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 

 
 

10,000 

10,000 
 

10,000 
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6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนมีความประพฤติดีไม่ผิดระเบียบ 
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
มีกิริยามารยาทท่ีอ่อนน้อม 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมิน 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมิน 

3. โรงเรียนมีความเป็นอัตลักษณ์ 29 ประการ
ของความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

- สังเกต - แบบประเมิน 

4. นักเรียนมีคุณลักษณะของการประหยัด  
อดออม 

- สังเกต - สมุดคู่ฝากธนาคาร 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 
 
      (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นายชูชาติ   อาจวิชัย) 
                  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
 
    
      (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
      (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
               1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย  
    โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามี 
   ส่วนร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง  

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

    ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายชูชาติ  อาจวิชัย 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ งานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – เมษายน 2564 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่าง มากซึ่งงานกิจกรรม

โรงเรียน เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องจัดกิจกรรมในและนอกโรงเรียนเพื่อเสริมหลักสูตรการเรียนการ
สอนและประสิทธิภาพของนักเรียนให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพงานกิจกรรมโรงเรียนจึงพัฒนาการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร และเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนได้น าเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้
เป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศชาติต่อไป 

วันส าคัญหมายถึง วันท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคัญๆ ในอดีต และเพื่อเป็นการระลึกถึงความส าคัญของวันนั้น 
ๆ รัฐ /ชุมชน หรือหน่วยงาน จึงได้จัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นซึ่งในประเทศไทยได้มีการก าหนด
กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ไว้ เช่น วันปีใหม่  วันครู  วันปิยมหาราช วันแม่  วันพ่อ และยังมีวันส าคัญทาง
ศาสนา ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันส าคัญนอกจากจะเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
แล้วยังจะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้การสมานความสามัคคี มีความส านึกในความเป็นไทย มีความรักต่อ
ประเทศชาติบ้านเมือง มีความภูมิใจในท้องถิ่น และภูมิใจในความเป็นไทย อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้นักเรียนด้วย ทางโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงมีการ
จัดต้ังโครงการความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็น
ไทย 
      2. เพื่อให้นักเรียนใฝ่รู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
3. เป้ำหมำย  
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 เชิงปริมำณ  
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยนิยมไทยและด ารงไว้ซึ่ง 
ความเป็นไทย 
      2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนใฝ่รู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้ 
 เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึง่ 
ความเป็นไทย 
      2. นักเรียนใฝ่รู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมวันเข้าพรรษา - จัดกิจกรรมท าบุญถวายสังฆทาน 

ผ้าอาบน้ าฝน ถวายเทียนพรรษา 
และฟังธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ร่วม
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

 ก.ค.63 นายชัยกร  แพไธสง 

2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จั ด กิ จ ก ร ร ม ถ ว า ย เ ค รื่ อ ง ร า ช
สั ก ก า ร ะ   ก า ร ล ง น าม ถ ว า ย 
พระพร  กล่าวถวายอาศิรวาทราช
ส ดุ ดี เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ    
มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการ
ประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่ อ ให้นั ก เ รี ยนแสดงถึ งความ
จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริ ย์ และระ ลึกถึ ง
บุญคุณของบุพการีของตนเอง 

12 ส.ค.63 นายชัยกร  แพไธสง 

3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จั ก กิ จ ก ร ร ม ถ ว า ย เ ค รื่ อ ง ร า ช
สักการะ  ลงนามถวายพระพรกล่าว
ถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติ  มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น  
การประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่ อ ให้นั ก เ รี ยนแสดงถึ งความ
จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริ ย์ และระ ลึกถึ ง
บุญคุณของบุพการีของตนเอง 

5 ธ.ค. 63 
28 ก.ค.63 

นายชัยกร  แพไธสง 

4. กิจกรรมพิธีไหว้คร ู จัดกิจกรรมไหว้ครู   ไ ด้แก่  การ
ประกวดพานไหว้ครู   การมอบ

มิ.ย.63 นายชัยกร  แพไธสง 
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ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ทุนการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้
ระลึกถึงพระคุณของครูและได้สร้าง
ความสามัคคีภายในห้องเรียน 

5. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรและ
มอบของขวัญให้แก่นักเรียน  เพื่อ
สร้ า ง ขวัญและก า ลั ง ใ จ ใ ห้ กั บ
นักเรียนในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

ธ.ค.63 นายชัยกร  แพไธสง 

6. กิจกรรมเนื่องในวนั      
วิสาขบูชา และวัน
มาฆบูชา 

จัดกิจกรรมท าบุญถวายสังฆทาน  
เวียนเทียน และฟังธรรม เพื่อให้
นักเรียนได้รว่มอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

พ.ค. 63, 
ก.พ.64 

นายชัยกร  แพไธสง 

7 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา - ร่วมจัดขบวนแห่เทียนกับ
หน่วยงานราชการอ าเภอหนองบุญ
มาก เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์
และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

ก.ค.63 นางปาริชาติ    
          ปร๋อกระโทก 

8 กิจกรรมนักศึกษา 
วิชาทหาร 

-ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา
วิ ช า ท ห า ร ท้ั ง ใ น แ ล ะ น อ ก
สถานศึกษา 
-เข้าค่ายภาคท่ีต้ังและสนาม 

พ.ย. 63 – 
มี.ค. 64 

 

นางสาวสุวรรณา        
           ใคร่กระโทก 

9. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน 

จัดกิจกรรมปฐมนิ เทศนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบนโยบาย
กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
ของโรงเรียน  รวมถึงเป็นการสาน
สัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนช้ันม.
1 และ ม.4 

ก.ค. 2563 นายชูชาติ  อาจวิชัย 
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5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 5,000 บำท 
รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้

งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที ่1. วันเข้าพรรษา 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่2. วันแม่แห่งชาติ 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่3. วันพ่อแห่งชาติ 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 

- 
กิจกรรมที ่4. พิธีไหว้ครู 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่5. วันขึ้นปีใหม่ 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่6. วันวิสาขบูชา และวัน
มาฆบูชา 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 

- 
กิจกรรมที่ 7. แห่เทียนพรรษา 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่8. นักศึกษาวิชาทหาร 
รายการใช้งบประมาณ  

1. ค่าอาหาร น้ าด่ืม 
2. ค่าเบ้ียเล้ียงครู 

2.1 เข้าค่ายภาคท่ีต้ัง 12 วัน 
2.2 เข้าค่ายภาคสนาม 

 
 

อุดหนุนฯ 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
 
 
 

2,000 
2,000 

 
1,000 

 
 

 
 
 

5,000 
 

1,000 
 
 

2,000 
2,000 

กิจกรรมที่ 9. ปฐมนิเทศนักเรียนม.1 
และ ม.4 
รายการใช้งบประมาณ 

- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 
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6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1นักเรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยนิยมไทยและ
ด ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย 

-การสังเกต 
-การประเมินผล 
 

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมิน 

2. นักเรียนร้อยละ 90 ใฝ่รู้วิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นและน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้ 

-การสังเกต 
-การประเมินผล 

-แบบสอบถาม 
-แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
      2. นักเรียนใฝ่รู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายชูชาติ  อาจวิชัย) 
           ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
  
       
     (ลงช่ือ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
                     1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร   โครงการพัฒนาคุณลักษณะการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็น    
ไทยโดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีโอกาสได้แสดงความสามารถตาม
ศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง 
5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย  

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี    1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                1.2.3  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวธาดารัตน์  ลีลอย 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พ.ค. 63 - เม.ย. 64 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด 
โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมเชิงลึกท่ี
น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดมโนส านึก รู้ผิดชอบช่ัวดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วม
กิจกรรมอย่างจริงจัง ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังในระบบสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
พร้อมท้ังใช้กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุ่มผู้เรียนท่ีเป็นลูกเสือ เนตรนารี  เพื่อให้เรียนรู้และยึดถือปฏิบัติ
ในวิถีชีวิต  

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช  2552ก าหนดว่า  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต การจะให้ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ผู้เรียนจะต้องมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ในการอยู่ร่วมกันต้องมีการ
ท างานเป็นหมู่คณะมีการแบ่งหน้าท่ีให้สมาชิกน าไปปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรมโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์
วิทยาจึงจัดท าโครงการท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนอย่างมีความสุขคือ 
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลการปกครองภายในโรงเรียน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าท่ีตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจยอมรับวัฒนธรรมความแตกต่าง และความหลากหลายทาง

สังคมในปัจจุบัน 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และรู้จักยอมรับความคิดเห็นของ

ผู้อื่น 
6. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึง่ประโยชน์ของส่วนรวม 
7. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และมีทักษะในการ

ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
8. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 
3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนร้อยละ 75 ได้รับการจัดการเรียนรู้การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
2. นักเรียนร้อยละ 60 สามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องต้นได้ 
3. นักเรียนร้อยละ 65 มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
4. นักเรียนโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาร้อยละ 85 ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการและ

ประธานนักเรียน 
5. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 

เชิงคุณภำพ 
1. ฝึกฝนให้ผู้เรียนเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าท่ีของตนเอง 
3. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
4. นักเรียนมีทักษะในการท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 

 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

-เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ
นักเรียน 
-กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา
โรงเรียน 
-ศึกษาดูงานสภานักเรียนจาก
โรงเรียนตัวอย่าง 
-จัดท าเส้ือสภานักเรียน 

พ.ค. – ต.ค. 63 นางสาวพัชริยา       
            เครือ
บุญ 
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ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. กิจกรรมเดิน

ทางไกลและอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือ 

จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่าย
พักแรม 3 วัน 2 คืน เพื่อให้ลูกเสือ-
เนตรนารี ได้ฝึกความมีระเบียบวินัย 
รู้จักช่วยเหลือตนเอง และมีทักษะ 
ในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 

ก.พ. 64 นายนิรันดร์   
         ก้อกระ
โทก 
 

3. ส่งเสริมกิจกรรม 
การเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ 

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการสอน 
วิชาลูกเสือ (เข็มทิศ, ไม้ง่าม ฯ) 
เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกความ
มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง 
และมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

ก.ค. 63 - มี.ค. 
64 

นายนิรันดร์   
         ก้อกระ
โทก 
 

4. กิจกรรมวันอาเซียน จัดกิจกรรมตอบค าถามเกี่ยวกับวัน
อาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ด้ า น ก า ร เ มื อ ง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เกี่ ย ว กั บอ า เซี ยน  และพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้เกิดิทักษะใน
ด้านต่าง  ๆ ในการเป็นสมา ชิก
ประชาคมอาเซียนและ ประชาคม
โลก 

10 ส.ค. 63 นางสาวธาดารัตน์    
               ลี
ลอย 

5. กิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา  
และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทศกาล
คริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้ ฝึก
ทักษะทางภาษาในด้านการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และแลกเปล่ียนระหว่าง 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
วัฒนธรรมไทย 

25 ธ.ค. 63 นางสาวสุวรรณา  
        ใคร่กระ
โทก 

6. กิจกรรมวันตรุษจีน จั ดกิ จก ร รมแข่ ง ขั น ทักษะทาง
ภ าษ า จี น แ ละ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว ามรู้
เกี่ยวกับเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาใน
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
แลกเปล่ียนระหว่าง วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย 

 ม.ค.64 นางสาวนิภาภัทร     
      ทองโคก
กรวด 
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5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 95,000 บำท 

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวด
รำยกำร รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที ่1. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  

1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
2. ค่าอาหารว่างนักเรียน 
3. ค่าของท่ีระลึก 
4. ค่าจัดท าเส้ือสภานักเรียน 

 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 62 

 

 
 
  

 
 

 
 
 
1,000 
500 
500 

3,000 

5,000 
 
 

1,000 
500 
500 

3,000 
กิจกรรมที ่2. อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
รายการใช้งบประมาณ  

1. ค่าอาหาร และท่ีพัก 
2. ค่าจ้างเหมารถ รับ- ส่ง 
3. ค่าอาหารว่าง ของรางวัล 
4. ค่าวิทยากร 

 
 
 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 

 
 

35,000 
30,000 

 
15,000 

 

 
 
 
 

10,000 
 

90,000 
 

35,000 
30,000 
10,000 
15,000 

กิจกรรมที ่3. ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือ 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่4. กิจกรรมวันอาเซียน 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 
- 

กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 
- 

กิจกรรมที ่6. กิจกรรมวันตรุษจีน 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 
- 

6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  
ทุกคนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการและ
ประธานนักเรียน 

- การใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน 

- แบบส ารวจ 

2. ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตยท่ี
สอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต 

3นักเรียนร้อยละ 65 มีความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

- แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 

4. นักเรียนร้อยละ 75 มีความรู้เกี่ยวกับวัน
คริสต์มาส 

- แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
5. นักเรียนร้อยละ 75 มีความรู้เกี่ยวกับวัน
ตรุษจีน 

- แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 

6. ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมี
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

- ประเมินจากการทดสอบ
และปฏิบัติจริง 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบสอบถาม 

7. ลูกเสือ-เนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 

- ประเมินจากการทดสอบ
และปฏิบัติจริง 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบสอบถาม 

8. นักเรียนได้พฒันาตนเองเต็มศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 

- ประเมินจากการทดสอบ
และปฏิบัติจริง 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1  นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

7.2  นักเรียนเข้าใจหลักในการปกครองรูปแบบประชาธิปไตย 
7.3  นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
7.4  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
7.5  นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
7.6  นักเรียนมีทักษะในการท างานและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวธาดารัตน์  ลีลอย) 
            ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
            1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร  การพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่   

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย  
    โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ 
    การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีโอกาสได้แสดงความสามารถตาม 
    ศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 

      1.2.4 การพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงกำร    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายปรีชา  เหล็งนุ้ย 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    พฤษภาคม  2563 –  เมษายน 64 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นส่ิงจ าเป็นเนื่องจากในชีวิตประจ าวันเรามี
ความจ าเป็นในการใช้ร่างกายเพื่อปฏิบัติกิจกรรมหลากหลายในการด าเนินชีวิต ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้วิธีการ
ป้องกัน ดูแลสุขภาพจิตใจท่ีปกติสุขด้วย ดังนั้นนอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้วเราจึงควรปฏิบัติกิจกรรมอื่น 
เช่น กิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพต่อจิตใจอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขลักษณะนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังการสม่ าเสมอ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง ต่อ

ความรุนแรง อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีการออกก าลังกาย และแข่งขันให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน 
5. เพื่อส่งเสริมมาตรฐาน การเล่นกีฬาฟุตซอล และวอลเล่ย์บอลให้กับนักเรียน 
6. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
7. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
8. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

           9. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มี
สุขภาพแข็งแรง  

 
 

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา                                             แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563           หน้า 71 



3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  

1. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 มีสุขลักษณะนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังการสม่ าเสมอ 
 2. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 น้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
          3. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 รู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียง ต่อความรุนแรง อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
          4. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ได้ออกก าลังกาย และมีการแข่งขันให้สอดคล้องกับความสนใจ 
          5. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีการเล่นกีฬาฟุตซอล และวอลเล่ย์บอล 

6. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 คว้าผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ 

7. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
8. ร้อยละ 90ของนักเรียนมีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
9. ร้อยละ 90 ของนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรม

สร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
เชิงคุณภำพ  

          นักเรียนมีสุขลักษณะนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังการสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียง ต่อความรุนแรง อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมรักษ์สุขภาพ

ออกก าลังกาย 
- ฝึกทักษะการออกก าลังกาย  เพื่อให้
นัก เรียนสนใจ ใ ส่ใจสุขภาพของ
ตนเอง  

ธ.ค.63 นายนิวัฒน์  นุชสาย 

2 กิจกรรมช่ังน้ าหนัก  
วัดส่วนสูง 

- ช่ังน้ าหนัก  วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพ 
เพื่อให้นักเรียน มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ก.ค. 63 นางจินต์จุฑา  ดีมา 

3 กิจกรรมวันงด 
สูบบุหรี่โลก 

- เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัย 
ยาเสพติด และประกวดทักษะการ
เรียนรู้ เช่น วาดภาพ  ค าขวัญต่อต้าน
บุหรี่ 

 พ.ค. 63 นายชัยกร  แพไธสง 

4 กิจกรรมรณรงค์ 
ต้านยาเสพติด 

- เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัย 
ยาเสพติด และประกวดทักษะการ
เรียนรู้ เช่น วาดภาพ  ค าขวัญต่อต้าน
ยาเสพติด 

มิ.ย.63 นายชัยกร  แพไธสง 
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ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
5 กิจกรรมกีฬาสีภายใน - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 

เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่
คณะ 

ส.ค. - ก.ย.
63 

นายปรีชา    เหล็งนุ้ย 

6 กิจกรรมลานกีฬา - จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ 

พ.ค. - 
มิ.ย.63 

นายปรีชา    เหล็งนุ้ย 

7 กิจกรรมกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ  

- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านกีฬาของนักเรียน 

พ.ค.63 
- เม.ย.64 

นายปรีชา    เหล็งนุ้ย 

8 กิจกรรมกีฬา 
ประสงค์วิทย์คัพ 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประสงค์วิทย์ 
ประเภทฟุตซอล  

ธ.ค.63 - 
ม.ค.64 

นายปรีชา    เหล็งนุ้ย 

9 กิจกรรมกีฬา สพฐ.
เกมส์ 

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สพฐ.
เกมส์ 

ต.ค.- 
ธ.ค.63 

นายปรีชา    เหล็งนุ้ย 

10 กิจกรรมมุมศิลปะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ 
ด้านศิลปะ 

ก.ค.63 นายชัยกร  แพไธสง 

11 กิจกรรมทูบีนัมเบอร์
วัน 

- จัดการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วัน
ระดับช้ันเรียน 

ธ.ค. 63 นางปาริชาติ   
            ปร๋อกระโทก 

12 พัฒนางานอนามัย
โรงเรียน 

จัดซื้อเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและพัฒนาห้อง
พยาบาลให้พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 

มิ.ย. - ก.ค.
63 

นางจินต์จุฑา  ดีมา 

13 กิจกรรมรักเป็น  
ปลอดภัย  ไม่ท้อง
ก่อนวัย  ห่างไกล
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเกี่ยวกับ
การป้องกันไม่ให้ท้องและให้
ปลอดภัยจากโรคท่ีติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

ส.ค. - ก.ย. 
63 

นางจินต์จุฑา  ดีมา 

14 กิจกรรมส่งเสริมวง
ดนตรีสากล 

จัดกิจกรรมทางด้านดนตรีเพื่อให้
นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด 

ก.ค.63 นายณัฐวุฒิ   
             เพลียขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา                                             แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563           หน้า 73 



5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 132,600 บำท 
รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้

งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที ่1. รักษ์สุขภาพ 
ออกก าลังกาย 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที ่2. ช่ังน้ าหนัก  วัดส่วนสูง 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่3. วันงดสูบบุหรี่โลก 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่4.  รณรงค์ต้านยาเสพติด 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่5.  กีฬาสีภายใน 
รายการใช้งบประมาณ  
1.ค่าป้าย 
2.ค่าจัดเตรียมสถานท่ีสนามแข่งขัน 
3.เตรียมพิธีเปิด 
4.รางวัลการแข่งขันและเหรียญ 
5.ตอบแทนกรรมการ 

 
 

 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน62 

 
 
 
 
 
 

2,000 

 

 
 

1,000 
3,000 
2,000 
7,000 

 

15,000 
 

1,000 
3,000 
2,000 
7,000 
2,000 

กิจกรรมที ่6.  ลานกีฬา 
รายการใช้งบประมาณ  
1.จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  

 
 

อุดหนุนฯ 

 
 

 
 

5,000 

5,000 
 

5,000 
กิจกรรมที ่7. กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
รายการใช้งบประมาณ  
1. เข้าร่วมแข่งขันรายการระดับจังหวัด 
2. เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน  
จ.นครราชสีมา 

 
 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน62 

 

 

 
 

20,000 
 

7,000 

27,000 
 

20,000 
 

7,000 
กิจกรรมที ่8. กีฬาประสงค์วิทย์คัพ 
รายการใช้งบประมาณ  
1. จัดเตรียมสนาม 
2. เงินบ ารุงทีม 
3. ถ้วยรางวัล 

 
 

รายได้ฯ 
รายได้ฯ 
รายได้ฯ 

 
 
 

 
 
 

 
 

1,000 
6,000 
3,000 

10,000 
 

1,000 
6,000 
3,000 
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รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที ่9.  กีฬา สพฐ.เกมส์ 
รายการใช้งบประมาณ  
1. จ้างเหมารถ 
2. อาหารกลางวัน 

 
 

รายได้ฯ 
รายได้ฯ 

 
 

15,000 
5,000 

 
 
 

 
 
 

20,000 
 

15,000 
5,000 

กิจกรรมที ่10.  มุมศิลปะ 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่11. ทูบีนัมเบอร์วัน 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที ่12. พัฒนางานอนามัย
โรงเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ค่าเวชภัณฑ์ยา 

 
 
 

อุดหนุนฯ 

 

 

 
 
 

2,000 

2,000 
 
 

2,000 
กิจกรรมที่ 13. รักเป็น  ปลอดภัย  ไม่
ท้องก่อนวัย  ห่างไกลโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
รายการใช้งบประมาณ  
- ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน ม.ต้น 
- ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน ม.ปลาย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าป้ายโครงการและป้ายนิทรรศการ 
- ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
อบรม 

 
 
 
 

เทศบาล 
เทศบาล 
เทศบาล 
เทศบาล 
เทศบาล 
เทศบาล 

 
 
 
 

16,800 
10,700 
8,250 
7,200 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
1,650 

45,600 
 
 
 

16,800 
10,700 
8,250 
7,200 
1,000 
1,650 

กิจกรรมที ่14.  ส่งเสริมวงดนตรีสากล 
รายการใช้งบประมาณ  
1.จัดซื้อเครื่องดนตรีสากลพร้อม
อุปกรณ์ 

 
 

อุดหนุนฯ 

 
  

 
 

8,000 

8,000 
 

8,000 
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6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

- สมรรถนะทางร่างกาย 
 

- การสังเกต 
 

2. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- ข้อมูลด้านร่างกาย - แบบบันทึก 

3. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 รู้จักป้องกันตนเองจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง 
ต่อความรุนแรง อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

- แบบประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ 

- รายงานผลการ
ประเมิน 

4. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ได้ออกก าลังกาย และมี
การแข่งขันให้สอดคล้องกับความสนใจ 

- วิธีการประเมินจาก
กิจกรรม 

- แบบประเมินจาก
กิจกรรม 

5. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีการเล่นกีฬาฟุตซอล 
และวอลเล่ย์บอล 

แบบสอบถาม - การสังเกต 
 

6. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 คว้าผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการ 

- วิธีการประเมินจาก
กิจกรรม 

- เอกสารแบบ
ประเมิน 

7. นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าในตัวเอง  มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

- ครูท่ีปรึกษาประเมิน 
นักเรียนประเมนิตนเอง 

- รายงานผลการ
ประเมิน 

8. นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ให้เกียรติ
ผู้อื่นและมองโลกในแง่ดี 

- ครูท่ีปรึกษาประเมิน 
นักเรียนประเมนิตนเอง 

- รายงานผลการ
ประเมิน 

9. นักเรียนร้อยละ 90 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใน
การออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มี
สุขภาพแข็งแรง 

- แบบสอบถาม - การสังเกต 
 

10. นักเรียนมีโอกาสแสดงออกทางกีฬา ท่ีตนถนัดอย่าง
เต็มท่ี 

- แบบสอบถาม - การสังเกต 
 

11. นักเรียนดูกีฬาเป็นและสามารถเล่นฟุตซอล และ
วอลเล่ย์บอลได้ 

- แบบสอบถาม - การสังเกต 
 

12. นักเรียนมีโอกาสแสดงออกทางกีฬา ท่ีตนถนัดอย่าง
เต็มท่ี 

- แบบสอบถาม - การสังเกต 
 

13. นักเรียนดูกีฬาเป็นและสามารถแข่งขันได้ - แบบสอบถาม - การสังเกต 
 

14. นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

- แบบสอบถาม - การสังเกต 
 

15.ให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

- ครูท่ีปรึกษาประเมิน 
นักเรียนประเมนิตนเอง 

- การสังเกต 
 

16.นักเรียน  TO BE NUMBER ONE ด าเนินกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

- แบบประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ 

- รายงานผลการ
ประเมิน 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 - นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
           - นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
           - นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้ ให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง ต่อ
ความรุนแรง อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

- นักเรียนมีการออกก าลังกาย และแข่งขันให้สอดคล้อง กับความสนใจของนักเรียน 
- นักเรียนสนใจกีฬาตามมาตรฐาน การเล่นกีฬาฟุตซอล และวอลเล่ย์บอลให้กับนักเรียน 
- นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 
- นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 - นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
- นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง 
 
                                
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายปรีชา    เหล็งนุ้ย) 

                                   ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  

 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบญุมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
            1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร   ด าเนินการงานนโยบายและแผนงาน 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามีส่วนร่วม

และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงกำร    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิตยา   ทองลา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 63 – เมษายน 64 

********************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 นโยบายและการวางแผนเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารงานทุกประเภท นโยบายเป็นแม่แบบ
ของการด าเนินงาน ส่วนการวางแผนเป็นรูปแบบในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นทุกคนต่างมีแผนใน
การปฏิบัติงานตามท่ีตนเองมีความรู้ความสามารถและความถนัด ตลอดจนมีการวางแผนการจัดสรร
งบประมาณและอัตราก าลังคนในสถานศึกษา และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานร่วมกันฉะนั้นการบริหารงานจะประสบความส าเร็จได้ โรงเรียนจะต้อมีนโยบาย แผนงานและก าหนด
เป็นโครงการกิจกรรม ต่างๆขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป โรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
การพัฒนางานนโยบายและแผนงานโรงเรียน ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียนจึง
จัดท าโครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงานโรงเรียนขึ้นเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อก าหนดนโยบายและวางแผนงานของโรงเรยีนส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2. เพื่อพัฒนางานนโยบายและแผนงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  
 1. การบริหารจัดการการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการร้อยละ 90 
 2. นักเรียน เป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลร้อยละ 85 
 3. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาร้อยละ 90  
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เชิงคณุภำพ  
 1. การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. นักเรียน เป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพ และคุณลักษณะตามท่ีสังคมต้องการ 
 3. ครูปฏิบัติงานตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมแผนปฏิบัติ

การประจ าปีการศึกษา 
64 

จัดการประชุมคณะครู
บุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท าแผนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2564 

มี.ค.64 นางสาวนิตยา  ทองลา 

2 
 

เข้าเล่มถ่ายเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

น าแผนปฏิบัติการน าไปเข้า
เล่มเพื่อน าไปแจกให้ฝ่าย
บริหารต่างๆ 

พ.ค 63 
 

นางสาวนิตยา  ทองลา 
 

 
5. งบประมำณ รวม 4,000 บำท 

รายการ/กิจกรรม/ค าช้ีแจงการใช้
งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายการ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที ่1. จัดประชุมแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 64 
รายการใช้งบประมาณ  
- ค่าอาหารกลางวัน 

 
 
 

อุดหนุนฯ 

 
 
 

2,000 

 
 
 
 

 
 
 
 

2,000 
 
 

2,000 
กิจกรรมที่ 2. เข้าเล่มถ่ายเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
รายการใช้งบประมาณ  
       1. ค่าถ่ายเอกสาร 
       2. ค่าเข้าเล่มเอกสาร 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

   
 
 

1,500 
500 

2,000 
 
 

1,500 
500 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละ 90 ของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การมีการบริหารจัดการจนบรรลุเป้าหมาย
ตามก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
2. นักเรียนร้อยละ 85 เป็นนักเรียนท่ีมี
คุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล 
3. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนร้อยละ 
90 มีความพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษา 

- สรุปผลการประเมิน
โครงการ 
 
- ครูท่ีปรึกษาประเมิน 
- นักเรียนประเมินตนเอง  
- ผู้ปกครองประเมิน 
- นักเรียนประเมินตนเอง  

- แบบสรุปโครงการ 
 
 
- แบประเมิน 
- แบบประเมิน 
- แบบประเมิน 
- แบบประเมิน 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.  โรงเรียนด าเนินงานได้ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

 2.  โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 3. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
  
      (ลงช่ือ).................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวนิตยา  ทองลา) 

                                               ต าแหน่ง  ครู 
 
    
             (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
        ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
              (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
               1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร การวางแผนและด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่   

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย
โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีโอกาสได้แสดงความสามารถตาม 
    ศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง 
5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
    การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย  

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    2.2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
                               ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายสมควร  วิชาชาติ 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2563 -  เมษายน  2564 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐานใหม่ 4 มาตรฐาน โครงการวางแผนและด าเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เป็นโครงการท่ี
สนองนโยบาย และสะท้อนอัตลักษณ์  จุดเน้น ของสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
สามารถส่ือสารประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้แก่ คณะครู 
นักเรียน  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง น าไปสู่การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อวางแผนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
 2.เพื่อด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
 3. เพื่อก ากับติดตามการด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านอย่างเป็นรูปธรรม 
 4. เพื่อนิเทศติดตามและช้ีแนะการจัดกิจกรรมท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
 5.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  

1. ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีส่ือ นวัตกรรมการสอนหรือแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด คนละ 1 ช้ิน ต่อ 1 ภาคเรียน เพื่อใช้ในการสอนเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่
นักเรียนให้สูงขึ้น  

2. นักเรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ เฉล่ียสูงขึ้น ร้อยละ 3 จากปีการศึกษา 
ท่ีผ่านมา  
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียกลางอย่างน้อย ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 
 เชิงคุณภำพ 
 1. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. สถานศึกษาก ากับและติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
 3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีเน้นคุณภาพการศึกษา  
 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การประกวดโครงงาน

ทุกกลุ่มสาระฯ 
ประกวดโครงงานโดยแบ่งตามกลุ่ม
สาระ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ 
ฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการโครงงาน 

มี.ค.64  
นายสมควร  วิชาชาติ 

2. การแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก
ตามความสามารถและความถนัด
ของผู้เรียน 

ส.ค.63 – ธ.ค.
64 

นายสมควร  วิชาชาติ 
 

3. การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

ก ากับดูแลและส่งเสริมการจัด 
การเรียนรู้ของครูเพื่อให้การจัด 
การเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก.ค. 63 – 
เม.ย. 64 

นายสมควร  วิชาชาติ 

4. นิทรรศการวิชาการ/
เปิดบ้าน น.ป.ว 

จัดกิจกรรมเพื่อให้ครูและนักเรียน
ได้เผยแพร่ผลงานตลอดปีการศึกษา  
เพื่อสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน 
ด้านวิชาการ 

มี.ค. 64 นายสมควร  วิชาชาติ 
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5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 135,465 บำท 
รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้

งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที ่1. การประกวด
โครงงานทุกกลุ่มสาระ 
รายการใช้งบประมาณ  
 1.ค่าของรางวัล 

 
 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน62  

 
 
 

 
 

 
 
 

4,000 

4,000 
 
 

4,000 
กิจกรรมที่ 2. การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับชาติ 
รายการใช้งบประมาณ  
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม 
2.ค่าเบ้ียเล้ียงครูและนักเรียน 
3.ค่าท่ีพัก 
4.ค่าจ้างเหมารถ        

 
 
 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 
 

15,000 
10,000 
35,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

31,465 

91,465 
 
 

31,465 
15,000 
10,000 
35,000 

กิจกรรมที ่3. การนิเทศภายใน 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

- 
 
- 

กิจกรรมที่ 4. นิทรรศการวิชาการ/ 
เปิดบ้าน น.ป.ว. 
รายการใช้งบประมาณ  
 1.ค่าอุปกรณ์จัดสถานท่ี 
 2.ค่าวัสดุฝึกซ้อมของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 3.ค่าของรางวัล 

 
 
 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 

 

 
 
 

20,000 
10,000 

 
10,000 

40,000 
 
 

20,000 
10,000 

 
10,000 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ผู้เรียนได้รับความรู้และน าเสนอผลงานได้ - การจัดท าโครงงาน - แบบประเมินกิจกรรม 
2. คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

- ผลการแข่งขัน - แบบประเมินกิจกรรม 

3. คณะครูรับการนิเทศภายใน - ครูได้รับการนิเทศติดตาม - แบบนิเทศ 
4.นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 

- การจัดนิทรรศการ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและสามารถจัด
กิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ทราบผลการปฏิบัติงานท่ีเน้นคุณภาพของสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายสมควร  วิชาชาติ) 
       ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
      
     (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
            1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  
 3. พัฒนาครูในรูปแบบ PLC ให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2 การวางแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม  63 - เมษายน 64 

************************************************************************************ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ครูเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีควรตระหนักในคุณภาพทุกด้าน ท้ังด้านความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ  
การก าหนดเป้าหมายของผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การใช้ส่ือเทคโนโลยี การวัดผล
ประเมินผลตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ จึงได้มีกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อยกระดับ
คุณภาพของบุคคลากรเพื่อคุณภาพของผู้เรียนในล าดับต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

1. ร้อยละ 95 ของครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง 
ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ 

2. ร้อยละ 90 ของครูสามารถอกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

3. ร้อยละ 95 ของครูมีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและน าผลการประเมินมาวิจัย 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4. ร้อยละ 90 ของครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

5. ร้อยละ 95 ของครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน
ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

6. ร้อยละ 95 ของครูมีช่ัวโมงในการ PLC ครบตามท่ี สพฐ. ก าหนด 
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เชิงคุณภำพ 
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ 
2. ครูสามารถอกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ    

พัฒนาการทางสติปัญญา 
3. ครูมีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและน าผลการประเมินมาวิจัยเพื่อ  

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู้ 
5. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนปฏิบัติหน้าท่ี 

เต็มเวลา เต็มความสามารถ 
4. กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนพัฒนา

บุคลากร 
จัดประชุม  อบรม เพื่อพัฒนา
ครูและบุคลากรในรูปแบบ PLC 

พ.ค.63 - เม.ย. 
64 

นางอรทัย  วิชาชาติ 

2 อบรมภายนอก
สถานศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม 
หรืออบรมให้ครู และบุคลากร 
เพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพ 

พ.ค.63 - เม.ย. 
64 

นางศุภานัน ตันกระโทก 
นางสาวอรกานต์   
           ศรีปทุมรัตตกุล 

3 ศึกษาดูงาน น าคณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไปศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

มี.ค. 64 นางศุภานัน ตันกระโทก 
นางสาวอรกานต์   
           ศรีปทุมรัตตกุล 

 
5. งบประมำณ 75,000 รวม  

รายการ/กิจกรรม/ค าช้ีแจงการใช้
เงินงบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม 
วางแผนพัฒนาบุคลากร 
รายการใช้งบประมาณ 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

   
 

 
3,000 
2,000 

5,000 
 
 

3,000 
2,000 

กิจกรรมที่ 2 อบรมภายนอก
สถานศึกษา 
รายการใช้งบประมาณ 
1.ค่าลงทะเบียน, ท่ีพัก,  พาหนะ 

 
 
 

อุดหนุนฯ 

 
 
 

70,000 

  
 

 

70,000 
 
 

70,000 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน 
รายการใช้งบประมาณ 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 
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6.กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1.ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ 

- แบบประเมิน - แบบประเมิน 

2.ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ  พัฒนาการทางสติปัญญา 

- แบบประเมิน - แบบประเมิน 

3.ครูมีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและ 
น าผลการประเมินมาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

- แบบประเมิน - แบบประเมิน 

4.ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

- แบบประเมิน - แบบประเมิน 

5.ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

- แบบประเมิน - แบบประเมิน 

 
7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาทุกด้าน 
3. ครูมีปริมาณงานท่ีท าครบทุกคน 
 
 
     ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                               (นายบุญส่ง   ก่ าสระน้อย) 
                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 

    
            (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
            1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร พัฒนาการวางแผน และการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
 ตัวชี้วัด 2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างระบบ 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางเปรมฤทัย   สัจจา 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 63 – เมษายน 64 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาต้องได้รับและผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก และเสนอผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน และ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาได้รับการประเมินรอบสาม
แล้ว เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้านการวางแผนและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างระบบ จึงด าเนินการงานวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการงานทะเบียนท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  
 1. โรงเรียนมีการพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้และด าเนินการอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 90 

2. โรงเรียนมีการพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการงานทะเบียนท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้และด าเนินการอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 90 

3. ร้อยละ 95 ของผู้ปกครอง ครู และนักเรียนมีความพึงพอใจของในการเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน ระดับดีขึ้นไป 

 
 เชิงคุณภำพ 
 1. โรงเรียนมีการพฒันาและส่งเสริมบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้และด าเนินการอย่างเป็นระบบในระดับดี  

2. โรงเรียนมีการพฒันาและส่งเสริมบริหารจัดการงานทะเบียนท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้และด าเนินการอย่างเป็นระบบในระดับดี 
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4. กิจกรรม   
ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ 
-ส ารวจราคาและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดท าและจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ 
-จัดท าและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
-รายงานข้อมูลสารสนเทศประจ าปี 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

 
นางเปรมฤทัย   สัจจา 

2. งานทะเบียน
นักเรียน 
 

-ด าเนินการรับสมัครนักเรียน 
-จัดท าข้อมูลหลักฐานทาง
การศึกษาของผู้เรียน 
-รายงานการจัดท าข้อมูลหลักฐาน
ทางการศึกษาของผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

นางสาวเปรมพร     
                 อรุนันท์ 

5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 7,000 บำท 
รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้

งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1. การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
รายการใช้งบประมาณ  
1. แฟ้มพร้อมไส้แฟ้ม 

 
 
 

อุดหนุนฯ 

 
 
 

 
 

 
 
 

500 

500 
 
 

500 
กิจกรรมที ่2. งานทะเบียนนักเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ปพ.1 
2. ปพ.2 
3. ปพ.3 
4. หมึก Cannon 2010 

 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
 
 

 
 
 

 
 

2,000 
2,000 
1,500 
1,000 

6,500 
 

2,000 
2,000 
1,500 
1,000 

6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1. โรงเรียนมีการพฒันาและส่งเสริมบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศต่างๆท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบในระดับดี  

- รายงานข้อมูล
สารสนเทศ 

- แบบรายงานข้อมูล
สารสนเทศ 

2. โรงเรียนมีการพฒันาและส่งเสริมบริหาร
จัดการข้อมูลงานทะเบียนประจ าปีท่ีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบในระดับดี  

- รายงานงานทะเบียน - แบบรายงานงานทะเบียน
แบบ ปพ.ต่างๆ, แบบค าร้อง
,แบบสอบถาม 

3. ร้อยละของผู้ปกครอง ครู และนักเรียน 
มีความพึงพอใจของในการเรียกใช้ข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน ระดับดีขึ้นไป 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.โรงเรียนมีการพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้และด าเนินการอย่างเป็นระบบในระดับ ดี  

2.โรงเรียนมีการพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการงานทะเบียนท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้และด าเนินการอย่างเป็นระบบในระดับ ดี  
 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางเปรมฤทัย   สัจจา) 
               ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะช านาญการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
             1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็น 
ไทย โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย 
6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามี 
ส่วนร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง  

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
                 อย่างมีคุณภาพ 

ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายชูชาติ  อาจวิชัย 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 อาคารสถานท่ี บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการเรียนรู้  
ของผู้เรียน และเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการจัด
สภาพแวดล้อม บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูง สุดต่อผู้เรียน ต้องท าการวางแผนอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ มีการ
ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย สะอาด บรรยากาศร่มรื่น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 2.อาคารสถานท่ีมีสภาพท่ีสมบูรณ์ ปลอดภัย 
 3.ระบบสาธารณูปโภคมีสภาพการใช้งานท่ีสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ  
 
3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อสภาพอาคารเรียน ห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน สะอาด ปลอดภัยมีบรรยากาศร่มรื่น 
 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้เต็มศักยภาพ 

3. ระดับการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีอยู่ในระดับดี 
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 เชิงคุณภำพ 
 1. อาคารเรียน ห้องเรียน บรรยากาศในโรงเรียนมีความร่มรื่น สะอาดเป็นระเบียบและเอื้อต่อการ
จัดการ เรียนรู้ 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียน – 
อาคารประกอบ 

ซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคาร
ในส่วนท่ีช ารุดเพื่อให้อยู่ในสภาพ
ท่ีสมบูรณ์ 

พ.ค. 63 - เม.ย64 นายชูชาติ อาจวิชัย 

2. ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภค 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-
ประปา และซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศในส านักงาน  
ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 

พ.ค. 63 - เม.ย64 นายชูชาติ  อาจวิชัย 

3. คนดีมีวินัยรักความ
สะอาด 

จัดซื้อวัสดุท าความสะอาด  เพื่อ
พัฒนาสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่ น่าเรียน 

พ.ค. 63 - เม.ย64 นายชูชาติ  อาจวิชัย 

4. การประชาสัมพันธ์ ซ่อมและจัดซื้อวัสดุเครื่อง
กระจายเสียง และกล้องถ่ายรูป
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ก.ค. 63 นายณัฐวุฒิ   
           เพลียขุนทด 
 

5. จัดท าป้ายนิเทศ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
งานต่าง ๆ ของโรงเรียน  เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น 

พ.ค. 63 - เม.ย64 นายสมควร วิชาชาติ 

6. โรงเรียนปลอดขยะ จัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ซื้อถังขยะและวัสดุอุปกรณ์ใน 
การปรับปรุงสถานท่ี เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้
สะอาดน่าอยู่ น่าเรียน 

ก.ค.63 นายสมควร วิชาชาติ 

7. สร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์ 

สร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์
ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นท่ีจอด
รถจักรยานยนต์ของนักเรียน 

พ.ค.63 นายชูชาติ  อาจวิชัย 

8. ปรับปรุงห้อง
ส านักงาน 

ปรับปรุงประตู – หน้าต่าง 
ห้องส านักงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพ
ท่ีพร้อมใช้งาน 

เม.ย.63 นายชูชาติ  อาจวิชัย 

9. จัดท าแผงกั้นนก
อาคารประกอบการ 

จัดท าแผงกั้นนกอาคาร
ประกอบการ  เพื่อป้องกันนกเข้า
มาภายในอาคารประกอบการ 

เม.ย.63 นายชูชาติ  อาจวิชัย 
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ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
10. จัดท าท่ีแขวนชุดวง

โยธวาธิต 
จัดท าท่ีแขวนชุดวงโยธวาธิต  
เพื่อเป็นท่ีเก็บชุดวงโยธวาธิตให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

เม.ย.63 นายชูชาติ  อาจวิชัย 

11. ท าถนนเข้าโดม
อเนกประสงค์ 

ท าถนนเข้าโดมอเนกประสงค์ 
เพื่อให้รถเข้า – ออกได้สะดวก 

เม.ย.63 นายชูชาติ  อาจวิชัย 

12. ค่าซ่อมบ ารุงระบบ
ประปา – ระบบ
ไฟฟ้าในโรงเรียน 

ซ่อมบ ารุงระบบประปา – ระบบ
ไฟฟ้าในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

พ.ค.63 นายชูชาติ  อาจวิชัย 

13 ปรับปรุงเวที
หอประชุม 

ปรับปรุงเวทีหอประชุม เพื่อให้ 
หอประชุมสวยงามและพร้อม
ส าหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 

มิ.ย. - ก.ค.63 นายชูชาติ  อาจวิชัย 

14 ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า 
โรงอาหาร 

ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าโรงอาหาร 
เพื่อให้ระบบไฟฟ้าโรงอาหารอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้งาน 

ก.ค.63 นายชูชาติ  อาจวิชัย 

 
5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น  554,480  บำท 

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที ่1. ปรับปรุงอาคารเรียน -
อาคารประกอบ 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ซ่อมแซมประตู – หน้าต่าง 

 
 
 

อุดหนุนฯ 

 

 

 
 
 

10,000 

10,000 
 
 

10,000 
กิจกรรมที ่2. ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภค 
รายการใช้งบประมาณ  
1.วัสดุระบบไฟฟ้า  
2.วัสดุระบบประปา 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 

 

 
 
 

5,000 
5,000 

10,000 
 
 

5,000 
5,000 

กิจกรรมที ่3. คนดีมีวินัย  
รักความสะอาด 
รายการใช้งบประมาณ  
1.วัสดุท าความสะอาด 

 
 
 

อุดหนุนฯ 

 

 

 
 
 

40,000 

40,000 
 
 

40,000 
กิจกรรมที ่4. การประชาสัมพันธ์ 
รายการใช้งบประมาณ  
1.ชุดไมค์ลอย 
2.กล่องใส่เครื่องควบคุม 

 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 

 

 
 

4,500 
4,000 

75,380 
 

4,500 
4,000 
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รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
3.มิกซ์ 
4.สายสัญญาณ 
5.สายไมค์ 
6.ไมค์ลอย 
7.อุปกรณ์สัญญาณเสียงตามสาย 
8.กล้องถ่ายรูป 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

12,500 
1,200 
600 

1,400 
800 

50,380 

12,500 
1,200 

600 
1,400 

800 
50,380 

กิจกรรมที ่5. จัดท าป้ายนิเทศ 
รายการใช้งบประมาณ  
1.ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
2.ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  

 
 

อุดหนุนฯ 
รายได้ฯ 

 

 

 
 

20,000 
20,000 

40,000 
 

    20,000 
20,000 

กิจกรรมที่ 6. โรงเรียนปลอดขยะ 
รายการใช้งบประมาณ  
1.ถังขยะ 

 
 

อุดหนุนฯ 

 
 
 

 
 
 

5,000 

5,000 
 

5,000 
กิจกรรมที่ 7. สร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์ 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ค่าจ้างเหมาสร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์ 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
62 

 
 
 

13,000 
 

 13,000 
 
 

13,000 

กิจกรรมที่ 8. ปรับปรุงห้อง
ส านักงาน 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้อง
ส านักงาน 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
62 

 
 

85,210  

 85,210 
 

85,210 

กิจกรรมที่ 9. จัดท าแผงกั้นนก
อาคารประกอบการ 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าแผงกั้นนก
อาคารประกอบการ 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
62 

 
 
 

3,170 
 

 3,170 
 
 

3,170 

กิจกรรมที่ 10. จัดท าท่ีแขวนชุดวง
โยธ-วาธิต 
รายการใช้งบประมาณ  
1.ค่าอุปกรณ์จัดท าท่ีแขวนชุดวงโยธ-
วาธิต 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
62 

 

 

 
 
 

4,970 

4,970 
 
 

4,970 

      
      
      



รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที ่11. ท าถนนเข้าโดม
อเนกประสงค์ 
รายการใช้งบประมาณ  
1.ค่าอุปกรณ์ท าถนนเข้าโดม
อเนกประสงค์ 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
62 

 

 

 
 
 

4,310 

4,310 
 
 

4,310 

กิจกรรมที ่12. ค่าซ่อมบ ารุงระบบ
ประปา – ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  
1.ค่าซ่อมบ ารุงระบบประปา – ระบบ
ไฟฟ้าในโรงเรียน 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
62 

 
 
 

5,940 
 

 5,940 
 
 

5,940 

กิจกรรมที่ 13. ปรับปรุงเวที
หอประชุม 
รายการใช้งบประมาณ  
1.ค่าปรับปรุงเวทีหอประชุม 

 
 
 

รายได้ฯ 

 

 

 
 
 

250,000 

250,000 
 
 

250,000 
กิจกรรมที่ 14. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า 
โรงอาหาร 
รายการใช้งบประมาณ  
1.ค่าติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า 
โรงอาหาร 

 
 
 

รายได้ฯ 

 

 

 
 
 

7,500 

7,500 
 
 

7,500 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. อาคารเรียนสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัย - ประเมิน - แบบประเมิน 
2. ระบบสาธารณูปโภคมีสภาพการใช้งานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมิน - แบบประเมิน 

3. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความสะอาดบรรยากาศ 
ร่มรื่น 

- ประเมิน - แบบประเมิน 

4. ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ 
ต่อสภาพอาคารเรียน ห้องเรียนและสภาพแวดล้อม 
ในโรงเรียน สะอาด ปลอดภัยมีบรรยากาศร่มรื่น 

- ประเมิน - แบบประเมิน 

5. ร้อยละของนักเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนได้เต็มศักยภาพ 

- ประเมิน - แบบประเมิน 

6. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีมีวินัย รักความสะอาด  - ประเมิน - แบบประเมิน 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น มีบรรยากาศเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายชูชาติ  อาจวิชัย ) 
         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
 
 
     (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
             1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ ข้อที่  

3. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างมอือาชีพ และเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการ PLC   
5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย  
6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามีส่วนร่วม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ 
      จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางอภิญญา   มนัสพรหม 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายอ านวยการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  กรกฎาคม 63 – เมษายน 64 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเป็นภารกิจหน้าท่ีของสถานศึกษา ท่ีจะต้องจัดและส่งเสริมให้การด าเนินงานได้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา ต้องมีความรู้ ความสามารถ รู้ในบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อสถานศึกษา 
 2. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรยีนกับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน 
 4. เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 
3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  
 1.  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้อยละ 85รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อ
สถานศึกษา 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 85 การปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชนร้อยละ 100 มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของโรงเรียน 
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 4. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน 100 ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

5. นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม แหล่งเรียนรู้ และสถาบันต่างๆ ตามท่ีนักเรียนสนใจ 
6. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าถึงการศึกษาของโรงเรยีนตามความประสงค์ของผู้เรียน 
7. นักเรียนร้อยละ 85 ได้มีโอกาสแสดงความสามารถท่ีตนเองชอบและถนัด 
8. ร้อยละ 85 ของผู้ปกครอง ครู มีความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับดีขึ้นไป 
9. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง ครู และนักเรียนพอใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับดีขึ้นไป 
10. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมาร่วมในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
11. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการเย่ียมบ้าน 

เชิงคุณภำพ 
 1.  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปฏิบัติการตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อ
สถานศึกษาได้ระดับดี 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในศักยภาพของโรงเรียนระดับ  มาก 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

ส่งเสริมและ
พัฒนางาน 5 ฝ่าย 
 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
- พัฒนางานธุรการฝ่าย 
- พัฒนาระบบบริหารงานการเงิน 

และบัญช ี
- พัฒนางานพัสดุ 

 
ก.ค.63 – เม.ย 

64 

นางอรุณ  ดวดกระโทก 
นางสาวนงนุศ  ดวดกระโทก 
นางสาวฤดีรัตน์  สาระบุตร 
นางประคอง  ใยงูเหลือม 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- พัฒนาห้องฝ่ายบริหารวิชาการ 

ก.ค.63 – เม.ย 
64 

นางสาวเปรมพร  อรุนันท์ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- พัฒนางานด้านบุคลากร 
- พัฒนางานวินัยบุคลากร 

ก.ค.63 – เม.ย 
64 

 
นางสิริวรรณ เตียประเสริฐ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- พัฒนางานธุรการฝ่าย 

ก.ค.63 – เม.ย 
64 

นายชูชาติ  อาจวิชัย 

ฝ่ายอ านวยการ 
- พัฒนางานธุรการโรงเรียน 

ก.ค.63 – เม.ย 
64 

นางอภิญญา  มนัสพรหม 

2 งานบริการชุมชน
และและงาน
ปฏิคม 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ให้บริการชุมชน 

- งานปฏิคม 

ก.ค.63 – เม.ย 
64 

นางอภิญญา  มนัสพรหม 
 

3 การพัฒนางาน
ชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

- สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

ก.ค.63 – เม.ย 
64 

นางอภิญญา  มนัสพรหม 
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ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
- การให้บริการชุมชน 
- การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชน 
- การได้รับการสนับสนุนจาก

ชุมชน 
- การประเมินผลการด าเนินงาน

ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
4 พัฒนาระบบดู

และช่วยเหลือ
นักเรียน 

- ประชุมปฏิบัติการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

พ.ค.63 นายอาคเนย์  มณีเทียนทอง 

- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

ก.ค. 63, ธ.ค. 
63 

นายอาคเนย์  มณีเทียนทอง
ครูท่ีปรึกษา 

- เย่ียมบ้านนักเรียนและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

มิ.ย. – ก.ค.63 
 

นายอาคเนย์  มณีเทียนทอง
ครูท่ีปรึกษา 

5 กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วม
ประชุม อบรมในกิจกรรมต่างๆ 
ท้ังภายนอกและภายใน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

ก.ค.63 – ก.พ. 
64 

นางสาวนงนุศ  ดวดกระโทก 

6 กิจกรรมการรับ
สมัครนักเรียน 

- การประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร 

-  รับสมัครนักเรียน 

มี.ค. 64 นางสาวเปรมพร  อรุนันท์ 

7 ระดมทุนเพื่อ
การศึกษา 

- จัดหาทุนการศึกษา พ.ค.63 - มี.ค.
64 

นางนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์

- จัดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ม.ค. - เม.ย.64 นางอภิญญา  มนัสพรหม 
- คืนสู่เหย้า เม.ย.64 นางอภิญญา  มนัสพรหม 

 
 

5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 96,000 บำท 
รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้

งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนางาน 
5 ฝ่าย 

 
 

 
 41,000 

1.1 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
   1.1.1 พัฒนางานธุรการฝ่าย 

- คอมพิวเตอร์ 

 
 

อุดหนุนฯ 

 
 

 
 

14,000 

15,000 
 

14,000 
 1.1.2 พัฒนาระบบบริหารงาน
การเงิน บัญช ี

 - ตรายาง 

 
 

อุดหนุนฯ 

 
 

 
 

1,000 

 
 

1,000 
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รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
 1.1.3 พัฒนางานพัสดุ 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
1. พัฒนางานธรุการฝ่าย 

     -  พัดลมโคจร  

 
 

อุดหนุนฯ 

 
 

 
 

8,000 

8,000 
 

8,000 
1.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

1. พัฒนางานธรุการฝ่าย 
     - เครื่องปริ้นเตอร์ 

 
 

อุดหนุนฯ 

 
 

 
 

5,000 

5,000 
 

5,000 
1.4 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

1. พัฒนางานธรุการฝ่าย 
     -  เครื่องปริ้นเตอร์ 

 
 

อุดหนุนฯ 

 
 

 
 

5,000 

5,000 
 

5,000 
1.5 ฝ่ายอ านวยการ 
  1. พัฒนางานธุรการโรงเรียน 
    - เครื่องปริ้นเตอร์ 
    - เครื่องแฟกซ์ 

 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
 
 

 

 
 

5,000 
3,000 

8,000 
 

5,000 
3,000 

กิจกรรมที่ 2. งานบริการชุมชน และ
งานปฏิคม 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที ่3.  ส่งเสริมงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และภาคี 5 ฝ่าย 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
- 

กิจกรรมที ่4. พัฒนาระบบดูและ
ช่วยเหลือนักเรียน 

  
 

 30,000 

4.1 ประชุมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

4.2 ประชุมผู้ปกครอง  2 ครั้ง/ปี
การศึกษา 
รายการใช้งบประมาณ  
- อาหารว่าง ครู และผู้ปกครอง 

 
 
 

อุดหนุนฯ 

 
 
 

10,000 

 

 
 
 

 
 
 

10,000 
4.3  เย่ียมบ้านนักเรียน  2 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
รายการใช้งบประมาณ  
- ค่าน้ ามันเย่ียมบ้านนักเรียน 

 
อุดหนุนฯ 

 
20,000 

 
20,000 

กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ค่าลงทะเบียน, ค่าสมัคร 
2. ค่าอาหาร – เครื่องด่ืม 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 

 

 
 
 

1,000 
4,000 

5,000 
 
 

1,000 
4,000 

กิจกรรมที่ 6. กิจกรรมการรับสมัคร
นักเรียน ปีการศึกษา 63-64 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ปี 63 
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ปี 64 
3. ค่าอาหาร ปี 63 
4. ค่าอาหาร ปี 64 
5. แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ปี 63 
6. แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ปี 64 

 
 
 

อุดหนุนฯ62 
อุดหนุนฯ 

อุดหนุนฯ62 
อุดหนุนฯ 

อุดหนุนฯ62
อุดหนุนฯ 

 

 

 
 
 

2,000 
2,000 
7,000 
7,000 
1,000 
1,000 

20,000 
 
 

2,000 
2,000 
7,000 
7,000 
1,000 
1,000 

กิจกรรมที่ 7. ระดมทุนเพื่อการศึกษา 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.  ร้อยละ 85 ของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อสถานศึกษา 

- สังเกต
พฤติกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

2. ร้อยละ 85 ของคณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิบัติงานได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

- สังเกต
พฤติกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

3. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน มี
ความเช่ือมั่นในศักยภาพของโรงเรียน 

- ประเมินความ
พึงพอใจ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

4. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน 
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

- สังเกต
พฤติกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

5.นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม แหล่งเรียนรู้ และ
สถาบันต่าง ๆ ตามท่ีนักเรียนสนใจ 

- ประเมินความ
พึงพอใจ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

6.นักเรียนร้อยละ 100 เข้าถึงการศึกษาของโรงเรยีนตามความ
ประสงค์ของผู้เรียน 

- ประเมินความ
พึงพอใจ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

7.นักเรียนร้อยละ 85 ได้มีโอกาสแสดงความสามารถท่ีตนเองชอบ
และถนัด 

- ประเมินความ
พึงพอใจ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

8. ร้อยละ 85 ของผู้ปกครอง ครู มีความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในระดับดีขึ้นไป 

- สังเกต
พฤติกรรม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

9. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง ครู และนักเรียนพอใจในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในระดับดีขึ้นไป 

- ประเมินความ
พึงพอใจ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

10. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมาร่วมในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง - ประเมินความ
พึงพอใจ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

11. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการเย่ียมบ้าน - ประเมินความ
พึงพอใจ 

- การเยี่ยมบ้าน 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- รายงานผลการ
เย่ียมบ้าน 

  
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางอภิญญา  มนัสพรหม) 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
 
 
      
     (ลงช่ือ)..............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
      (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบญุมากประสงค์วิทยา 
             1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร     การปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
สนองกลยุทธสถำนศึกษำข้อที่  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย
โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียน 

    มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการPLC 
 4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีได้แสดงความสามารถตาม 
           ศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง 

5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
    การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย 

6.  สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้ 
    เข้ามีส่วนร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางอรุณ  ดวดกระโทก 
ฝ่ำยบริหำรหรือกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
************************************************************************************************* 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการท้ังในระดับหน่วยรับการตรวจ และระดับหน่วยงานย่อย จัดวาง ระบบควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ท้ังนี้เพื่อสร้างความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อ หน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแล และต่อสาธารณชนว่าการด าเนินงานของหน่วยงาน จะมีระบบวิธีการในการก ากับ ดูแล ควบคุม และ
ติดตามผลให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียน หนองบุญมากประสงค์วิทยา 
จึงจัดท าโครงการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 (งวดต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2563 – 
30 มีนาคม 2564) ซึ่งต้องรายงานผลต่อระดับหน่วยรับตรวจ 

 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานท่ีก าหนด และ
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการการก าหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

2. เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดท้ังมี  
การด าเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม  

3. เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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3. เป้ำหมำย 
          เชิงปริมำณ 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
2. กลุ่มบริหารงานท้ัง 5 ฝ่าย  ได้วิเคราะห์ความเส่ียงและวางแผนการควบคุมภายใน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภำพ 
1.  ครูท่ีได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  มีผลการนิเทศอยู่ในระดับดี 
2.  กลุ่มบริหารงานท้ัง 5 ฝ่าย  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง ใน

ระดับดี  
 

4. กิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผน (P) 1. เสนอโครงการและวางแผนปฏิบัติการ พ.ค. 63 นางอรุณ  ดวดกระโทก 
2 ด าเนินงาน 

ตามแผน (D) 
1. ติดตามการด าเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงของครั้ง
ท่ีผ่านมา  
2. ประเมินความเส่ียงตามภาคผนวก ก 
3. สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน ท้ัง 5 ด้าน  
ในงวด ปีงบประมาณ 2563  

มิ.ย.- ก.ย. 
63 

นายบุญส่ง ก่ าสระน้อย 
นายสมควร  วิชาชาติ 
นายชูชาติ  อาจวิชัย 
นางอภิญญา มนัส
พรหม 
นางอรุณ  ดวดกระโทก 

3 วิเคราะห์
ความเส่ียง (C) 

1. วิเคราะห์ความเส่ียง และวางแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมงวดปีงบประมาณ 2563 
2. บันทึกการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน 

ต.ค. – พ.ย. คณะครู 

4 จัดท ารายงาน
ผลการ
ประเมินระบบ
ควบคุม
ภายใน  
แจ้งแผนการ
ปรับปรุง(A) 

1. รายงานผลการประเมินระบบควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2. แจ้งแผนการปรับปรุงแก่บุคลากรภายใน
โรงเรียนเพื่อทราบและด าเนินการตามแผน  
3. ติดตามผลการด าเนินการตามแผนการ
บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ช่วง 6 
เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563 
 4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนส้ินงวด
ปีงบประมาณ 2563 
 5. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

พ.ย. – ธ.ค. นายบุญส่ง ก่ าสระน้อย 
นายสมควร  วิชาชาติ 
นายชูชาติ  อาจวิชัย 
นางอภิญญา มนัส
พรหม 
นางอรุณ  ดวดกระโทก 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 1,000 บำท 
รายการ/กิจกรรม/ค าช้ีแจงการใช้

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายการ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1. วางแผนการควบคุม
ภายใน 
รายการใช้งบประมาณ 

- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 2. ประชุมปฏิบัติการ
การควบคุมภายใน 
รายการใช้งบประมาณ 

- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 3. ประชุมวิเคราะห์
ความเส่ียง 
รายการใช้งบประมาณ 

- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 4. จัดท ารายงานผลการ
ประเมินระบบควบคุมภายในแจ้ง
แผนการปรับปรุง 
รายการใช้งบประมาณ 
1.จัดท ารายงานผลการประเมิน
ระบบควบคุมภายใน 

 
 
 
 

อุดหนุนฯ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,000 

1,000 
 
 
 

1,000 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
1. โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน ตามมาตรฐานท่ีก าหนด และเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการการ
ก าหนดมาตรฐาน การควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
2. โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดท้ังมี การด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวด
ระยะเวลาอันเหมาะสม  
3. โรงเรียนมีการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ  
- แบบสังเกต 

-  สอบถาม  
-  รายงานผล  
-  เอกสารบันทึก/
หลักฐานท่ี เกี่ยวข้อง 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา   เกิดกลไกการประเมินความเส่ียง การจัดวางระบบควบคุม

ภายในและ การบริหารความเส่ียง เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 

           ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ
              (นางอรุณ  ดวดกระโทก) 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

 
      (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
               ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
             (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)   
               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
                               1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร พัฒนาการใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีโอกาสได้แสดงความสามารถ  
ตามศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง  

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
         ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางเปรมฤทัย   สัจจา 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  มิถุนายน – ตุลาคม 63 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 จากการประเมินผลคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านมาตรฐานของ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ พบว่า ยังไม่เพียงพอ สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ 
ด้าน จึงมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม สามารถเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ผ่าน
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถแสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รัก
การอ่านและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 3. เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 
 5. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และ 
อ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  

1. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 2.5 ข้ึนไป 
 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 
 3. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 4. นักเรียนร้อยละ 85 ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รัก
การอ่านและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 5. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 
 6. นักเรียนร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความ
สะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 7. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบในระดับดี 
 2. นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสรุป
องค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ในระดับดี 
 3. นักเรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในระดับดี 
 4. นักเรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับดี 
 5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในระดับดี 
 6. นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในระดับดี 
 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จัดกิจกรรมเสริมทักษะฟัง พูด 
อ่าน เขียน ให้นักเรียนเพื่อเพิ่ม
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 

ส.ค. 63 
 

นางสาวสุวรรณา  
           ใคร่กระโทก 
 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

จัดกิจกรรมเสริมทักษะฟัง พูด 
อ่าน เขียน ให้นักเรียนเพื่อเพิ่ม
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยให้สูงขึ้น 

ส.ค. 63 
 

นางศุภานัน    
            ตันกระโทก 
 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน

ปรับปรุง,พัฒนาสนามกีฬาและ
อุปกรณ์สนามและจัดซื้อส่ือวัสดุ
ฝึกในการเรียนการสอน 

ส.ค. 63 
 

นายปรีชา เหล็งนุ้ย 
. 
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ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
 

พลศึกษา เช่น ลูกฟุตซอล,ลูก
ฟุตบอล,ลูกบาสเกตบอลและส่ือ
การสอนอื่น ๆ 

4. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
-จัดท าและพัฒนาบอร์ดความรู้ 

ต.ค. 63 นางสิริวรรณ 
          เตียประเสริฐ 

5. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

-ส่งเสริมการแข่งขันทักษะ 
ทางคณิตศาสตร์ 
-เข้าค่ายคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ส.ค. – ก.ย. 
63 

นางประพา   
             สุนทรรัตน์ 
 

6. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

-ปรับปรุง,พัฒนาและจัดซื้อส่ือ
การเรียนการสอนในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
,เคมี,ชีววิทยาและฟิสิกส์ 

ส.ค. 63 นางเปรมฤทัย  สัจจา 

7. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

-จัดซื้อส่ือและวัสดุอุปกรณ์ใน
การเรียนการสอนศิลปะ
,นาฎศิลป์ 

ส.ค. 63 นายชัยกร  แพไธสง 
นางปาริชาติ    
          ปร๋อกระโทก 

8. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

-ปรับปรุง,พัฒนาและจัดซื้อส่ือ
การเรียนการสอนในการเรียน
การสอนงานเกษตร, 
งานคหกรรม 

ส.ค. 63 นางชวนคิด    
           ทิศกระโทก 
นางนลินรัตน ์
           สันติวรวัฒน ์

 
5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 39,500  บำท 

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที ่1. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

กิจกรรมที ่2. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 

 
 

 
 
- 

 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
- 
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รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที ่3. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายการใช้งบประมาณ  
   - ลูกฟุตซอล 
   - ลูกวอลเลย์ 
   - ลูกวอลเลย์บอลชายหาด 
   - เบาะโยคะ 
   - ดัมเบล 20 กิโลกรัม 

 
 
 
 

อุดหนุนฯ
อุดหนุนฯ
อุดหนุนฯ
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3,000 
3,000 
2,000 
1,000 
1,000 

10,000 
 
 
 

3,000 
3,000 
2,000 
1,000 
1,000 

กิจกรรมที ่4. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 5. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายการใช้งบประมาณ  
1.ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
   - ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน 
   - ค่าสมัคร/เบ้ียเล้ียงผู้เข้าแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 

อุดหนุนฯ
อุดหนุนฯ 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,000 
 

6,000 
 
 
 
 
 

3,000 
3,000 

กิจกรรมที ่6. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รายการใช้งบประมาณ  
1. พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
การเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
  - อุปกรณ์การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพ 
2. พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
เรียนวิชาเคมี 
   - สารเคมี 
   - อุปกรณ์การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 
 

 
 

อุดหนุนฯ 
 
 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 

2,000 
2,000 

 
 

6,000 
 
 

 
1,000 

 
1,000 

 
4,000 

 
2,000 
2,000 

 
 



รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
3. พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
การเรียนวิชาชีววิทยา 
   - อุปกรณ์การทดลองทางชีววิทยา 

 
 

อุดหนุนฯ 

 
 

1,000 

1,000 
 

1,000 
กิจกรรมที ่7. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
งานนาฏศิลป์พื้นเมือง 
   - เครื่องนุ่งห่ม 
   - เครื่องส าอาง, 
2. พัฒนาการเรียนการสอนทัศนศิลป์ 
   - อุปกรณ์การสอนทัศนศิลป์ 
5.ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องดนตร ี
   - ซ่อมแซมเครื่องดนตรี 

 
 
 
 
 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
อุดหนุนฯ 

 
อุดหนุนฯ 

 

 

 
 
 
 
 
 

1,500 
1,000 

 
5,000 

 
2,000 

9,500 
 
 
 

2,500 
 

1,500 
1,000 
5,000 
5,000 
2,000 
2,000 

กิจกรรมที่ 8. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
รายการใช้งบประมาณ  
1.จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร 
  - จอบ เสียม คราด 
  - อาหารสัตว์ 
4. ส่ืออุปกรณ์พัฒนาการสอน 
คหกรรม 
  - ค่าแก๊สหุงต้ม 
  - เครื่องครัว 

 
 
 
 
 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 

 

 
 
 
 
 
 

3,000 
2,000 

 
 

2,000 
1,000 

8,000 
 
 
 

 
5,000 
3,000 
2,000 
3,000 

 
2,000 
1,000 
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6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ 2.5 ขึ้นไป 

- เกรดเฉล่ีย - สมุดประเมินผล 

2. นักเรียนร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 

- การประเมิน - แบบประเมินผล 

3. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด  
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้เป็นอย่างดี 

- การประเมิน - แบบประเมินผล 

4. นักเรียนร้อยละ 85 ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

- การประเมิน - แบบประเมินผล 

5. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 

- การประเมิน - แบบประเมินผล 

6. นักเรียนร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ี 
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

- การประเมิน - แบบประเมินผล 

7. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

- การประเมิน - แบบประเมินผล 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบในระดับดี 
 2. นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ในระดับดี 
 3. นักเรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในระดับดี 
 4. นักเรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับดี 
 5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในระดับดี 
 6. นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในระดับดี 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางเปรมฤทัย   สัจจา) 
             ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ 
 
 
       
     (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
             1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร  การจัดการเรียนรู้การสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย
โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย  
6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามีส่วนร่วม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
มาตรฐานท่ี 3 การบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางชวนคิด  ทิศกระโทก 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม  2563 – เมษายน 2564 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา คือจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลโลกท่ีมีศักยภาพมาตรฐานสากล บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ตามมาตรฐานการศึกษาท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น การใช้กลยุทธ์โดย
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเป็นกิจกรรมท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น จะ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณสมบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
      2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 3. เพื่อส ารวจและให้งานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 4. เพื่อส ารวจความต้องการของนักเรียนและจัดหาวิทยากรท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของ
นักเรียน 
 
3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 

3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถวางแผนน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
      2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือ ร่วมจัดกิจกรรมอย่างมีความสุข 
 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตร
สถานศึกษา 

ร่วมกันปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ และจัดท าเป็นรูปเล่ม  

เม.ย.64 นางประพา   สุนทรรัตน์ 

2. ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น 

น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น  ท้ังด้านอาชีพ  แหล่งท่องเท่ียว
ภายในเขตอ าเภอหนองบุญมาก 

ธ.ค. 63 นายสมควร  วิชาชาติ 
 

3. จัดการเรียน 
การสอนโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เชิญวิทยากรภายในท้องถิ่นมาให้ความรู้
กับนักเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มี.ค.64 นายสมควร  วิชาชาติ 
 

4. ทัศนศึกษา 
ของนักเรียน 

-ส ารวจแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
-น านักเรียนไปทัศนศึกษาศึกษา 
-สรุปและรายงานผล 

มี.ค. 64 นางอรุณ  ดวดกระโทก 

 
5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 153,000 บำท 

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที ่1. ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ค่าจัดท าเอกสาร 

 
 
 

อุดหนุนฯ 

 
 

 

 
 
 

3,000 

3,000 
 
 

3,000 
กิจกรรมที่ 2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที ่3. จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 

 
- 
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รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที ่4. ทัศนศึกษาของ
นักเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  
1. อาหารเครื่องด่ืม 
2. ค่าจ้างเหมารถ 
3. ค่าเข้าชม 

 
 
 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 

30,000 
 

20,000 

 150,000 
 
 

30,000 
100,000 
20,000 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วม 
 

- แบบเช็ครายช่ือ 

2. นักเรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

- สอบถามความพึงพอใจ - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความภูมิใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- สอบถามความพึงพอใจ - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

4.ร้อยละ 90 ของนักเรียนเห็นคุณค่าของ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถวางแผน
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

- การสังเกต - แบบสังเกต 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายนอก และภายในโรงเรียนสามารถ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางชวนคิด  ทิศกระโทก) 
           ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
   
 
     (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์   วนาภรณ์)  
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
             1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร     พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
สนองกลยุทธสถำนศึกษำข้อที่  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย    
โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี    

    ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการPLC 
 4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีได้แสดงความสามารถ 

ตามศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง 
5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย 
6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามีส่วน  

 ร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางอรุณ  ดวดกระโทก 
ฝ่ำยบริหำรหรือกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
************************************************************************************************* 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษานับเป็นหัวใจของการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มี ศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุขสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นสถานศึกษาจึงให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของผู้ เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 ได้เน้นเรื่องการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ด้วยเหตุผลนี้การยกระดับมาตรฐานการ ศึกษาภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจึงจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการ ศึกษา การตรวจสอบ/ทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพ นอกจากนี้ให้มีการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา และมี การรับรองคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544 โดยค านึงถึงกลไกและสภาพแวดล้อมของสถาน 
ศึกษาท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ท้ังนี้ให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาน ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครู
และบุคลากรทาง การศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของชาติ 
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 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีผ่าน
มาท้ังสามครั้ง จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาจะต้องพัฒนาโครงการประกัน คุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการ ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีส่ีและเพื่อให้เห็นผลการด าเนินการท่ีชัดเจน และน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด และเพื่อ
ผลักดัน ให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา เกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่าง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพตาม มาตรการศึกษาดังกล่าว และมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข็มแข็ง
พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบท่ีส่ี ด้วยความ จ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 3. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
3. เป้ำหมำย 
          เชิงปริมำณ 
 1. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ปีละ 1 ครั้ง 
 2. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดประจ าปีการศึกษา 2563 ปีละ 1 ครั้ง 
 3.  โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10  เล่ม 

เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
2.  โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับ

ดีเลิศ 
3.  โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดีเย่ียม 
4.  โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศ 
5.  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 อยู่ในระดับดีเลิศ 
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4. กิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผน 

การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

1. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน 
การปฏิบัติงาน 
2. ด าเนินการวางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3. แต่งต้ังคณะท างาน เพื่อ
รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งช้ีปี
การศึกษา 2563 
4. จัดท าคู่มือการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2563 
5. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 

 พ.ค. 63 
 

- ผู้บริหาร 
- คณะครู 

2. ประชุมปฏิบัติ 
การประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน 
การปฏิบัติงาน 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อจัดท า(SAR) 
ของโรงเรียน 

3. ประชุมปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

4. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 

 พ.ค. 63 
 

- นางอรุณ ดวดกระโทก 
- คณะครู. 

3 เตรียมรับ 
การประเมิน 
จากหน่วยงาน
ภายนอก 

1. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน 
การปฏิบัติงาน 
2. เตรียมรับการประเมินจากต้น
สังกัดและบุคคลภายนอก 
3. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 

1 ต.ค. 63 – 
31 มี.ค. 64 

- นางอรุณ ดวดกระโทก 
- คณะครู.  

4. รายงาน 
การประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 

1. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วาง
แผนการปฏิบัติงาน 
2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
3. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 

31 มี.ค. 64 นางอรุณ ดวดกระโทก 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 20,000 บำท 
รายการ/กิจกรรม/ค าช้ีแจงการใช้

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายการ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1. วางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
รายการใช้งบประมาณ 

- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 2. ประชุมปฏิบัติ 
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
รายการใช้งบประมาณ 
1. ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

อุดหนุน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2,000 

2,000 
 
 
 

2,000 
กิจกรรมที่ 3. เตรียมรับการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก 
รายการใช้งบประมาณ 
1. ค่าวัสดุจัดแสดงผลงานรับการ
ประเมิน 

 
 
 
 

อุดหนุน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

16,000 

16,000 
 
 
 

16,000 
กิจกรรมที่ 4. จัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
รายการใช้งบประมาณ 
1.จัดท ารายงานผลการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
 

อุดหนุน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,000 

2,000 
 
 
 

2,000 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
1.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
เป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เป็นอย่างดี 
3. พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ 
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
4. โรงเรียนได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
เป็นท่ีเรียบร้อย 

- มาตรฐานและค่าเป้าหมาย 
- คู่มือการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพฯ ปี
การศึกษา 2563 
- ประเมินความพึงพอใจ 
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน  
- สภาพจริง 

- ตรวจเอกสาร 
- อื่น ๆแบบ
ประเมินความพึง
พอใจ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ               

  (นางอรุณ  ดวดกระโทก) 
    ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 
 
     (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)   
                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบญุมากประสงค์วิทยา 
                                  1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร  พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย
โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีโอกาสได้แสดงความสามารถ  
ตามศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง  
5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย  
6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามีส่วนร่วม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง  

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                       1.2.1 มีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางชวนคิด  ทิศกระโทก 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – เมษายน 2564 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาทโดยค านึงการรู้จักพึ่งตนเองความพอประมาณพอมีพอกินพอมีพอใช้ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันท่ี
ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทาในส่ิงท่ีควรจะ
เป็นเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ การ
วางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปลูกฝังให้เกิด
ขึ้นกับทุกคนในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมท้ังนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบท่ี 2 (พ.ศ.2552 – 2561)  ซึ่ง
มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
นอกจากนี้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรมความสานึก
ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษา
ในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนสู่สถานศึกษา 
 ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา จึงได้จัดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ และปลูกฝังวีถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
  2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
  3. เพื่อใหน้ักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนครู/บุคลากรทาง 
  การศึกษาผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น 
 
3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  
 1. มีฐานการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ฐาน 
      2. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในแต่ละฐานคิดเป็นร้อยละ 90 ของรายวิชา  
 3. นักเรียนร้อยละ 95 ได้ใช้ฐานการเรียนรู้เพื่อศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ครูร้อยละ 95 มีแผนจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ฐานการเรียนรู้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด เป็นแบบอย่างท่ีดี 
      2. ครูทุกคนน าแผนจัดการเรียนรู้มาใช้ใจการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. การเรียนบูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 
-ครูทุกคนจัดท าแผนบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-สรุปและรายงานผล 

พ.ค.63 – 
เม.ย. 64 

นางชวนคิด  ทิศกระโทก 
 

2. การจัดท าฐานการเรียนรู้ 
5 ฐาน 

- ครูน ารูปแบบการจัดกิจกรรม
มาจัดฐานการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 
หนองบุญมากประสงค์วิทยา  
- นักเรียนและครูร่วมกันถอด
บทเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

พ.ค.  – 
มี.ค. 63 

นางชวนคิด  ทิศกระโทก 
ครูประจ าฐาน 

3. ปรับปรุงห้องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เพื่อเก็บ
เอกสารงานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ก.ค. – ก.ย 
63 

ครูชวนคิด  ทิศกระโทก 
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5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 18,000 บำท 

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1. การเรียนบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
รายการใช้งบประมาณ 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 2. การจัดท าฐาน 
การเรียนรู้ 5 ฐาน 
รายการใช้งบประมาณ 
1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดท า
ฐาน 

 
 
 

อุดหนุนฯ 

 

 

 
 
 

8,000 

8,000 
 
 

8,000 

กิจกรรมที่ 3. ปรับปรุงห้องเศรษฐกิจ
พอเพียง 
รายการใช้งบประมาณ 
1. ตู้เก็บเอกสาร 
2. เครื่องปริ้นเตอร์ 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 

 

 
 
 
6,600 
3,400 

10,000 
 
 

6,600 
3,400 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 ได้ใช้ฐานการเรียนรู้เพื่อ
ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การส ารวจ - แบบส ารวจ 

2. มีฐานการเรียนรู้จ านวน 5 ฐานและมีการจัด 
การเรียนการสอนในฐาน 

- การสังเกต - แบบสังเกต 

3. ศูนย์เรียนรู้อาชีพมีวัสดุอุปกรณ์อย่างครบถ้วน
ตามแผน 

- การสังเกต - แบบสังเกต 

3. ครูร้อยละ 95 มีแผนจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การส่งแผนจัด 
การเรียนรู ้

- แบบเช็คจ านวนแผนจัด 
การเรียนรู ้
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. มีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจัดการเรียนการสอนภายในฐาน 
 1. ฐานเรียนรู้มีความสมบูรณ์ สะอาด เป็นระเบียบ 
 2. ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ครบทุกคน 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางชวนคิด  ทิศกระโทก) 
                    ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 
 
     (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
  
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
              1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร   สถานศึกษาสีขาว 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย
โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามีส่วนร่วม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรกำรศึกษำ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพด้านผู้เรียน 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 

          1.2.4 การพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายชูชาติ  อาจวิชัย 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ งานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ก.ค. – ส.ค. 63 

************************************************************************************* 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  ยาเสพติดจัดว่าเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่าง
จริงจังและเร่งด่วน ท้ังนี้เพราะปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อก าลังคนยาเสพติดมีการแพร่
ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศอีกด้วย  

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ด่ืมสุรา สูบบุหรี่ เท่ียวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท 
ติดเกม ส่ือลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษา เพื่อให้ครู ครูท่ีปรึกษา และเพื่อน
นักเรียน ท่ีเป็นแกนน าเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักเรียนเป็นเยาวชนท่ีมีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่
ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการ
พฒันาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  

 
2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้มีนักเรียนแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพื่อนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมาท้ังหลายและปัญหา
อุบติัภัย 
    2. เพื่อให้นักเรียน ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสม จากผู้ท่ี  
เป็นแกนน า และครู อาจารย์ท่ีปรึกษา 
    3. นักเรียนได้รับการตรวจหาสารเสพติดเพื่อการช่วยเหลือและป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 
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3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  
    1 นักเรียนร้อยละ 85 ไม่มีพฤติกรรมเส่ียงด้านยาเสพติดและอบายมุข 
    2. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
    3. นักเรียนแกนน าร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถตักเตือนและให้ค าแนะน ากับเพื่อนๆ ได้ 
    4. นักเรียนร้อยละ 95 ท่ีมีความเส่ียงได้รับการตรวจหาสารเสพติดและสารอื่น ๆ  
    5. นักเรียนร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจ และรู้วิธีห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
 เชิงคุณภำพ 
    1.นักเรียนมีความรู้และภูมิคุ้มกันท่ีดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุข 
 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมอบรมแกนน า

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และอบายมุข 

จัดอบรมให้ความรู้ส าหรับ
นักเรียนแกนน า  

ก.ค. – ส.ค. 63 นายชัยกร  แพไธสง 

2.  ตรวจสารเสพติดและอื่น ตรวจหาสารเสพติดในตัว
นักเรียนทุกคน 

ส.ค. 63 นายชัยกร  แพไธสง 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับสารเสพติดและ
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

จัดอบรม ส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคน 

ส.ค. 63 นายชัยกร  แพไธสง 

4. รณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ รณรงค์ภายในชุมชน 
ภายในโรงเรียนเพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงโทษ 
ของบุหรี่ เพื่อกระตุ้น 
การปฏิเสธการสูบบุหรี่  

ก.ค. 63 นายชัยกร  แพไธสง 

5 อบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมให้แก่นักเรียน
เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงโทษของบุหรี่ เพื่อ
กระตุ้นการปฏิเสธ 
การสูบบุหรี่ 

ก.ค. 63 นายชัยกร  แพไธสง 
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5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 4,000 บำท 

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที ่1. กิจกรรมอบรมแกนน า
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 2. ตรวจสารเสพติดและอื่น 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ค่าวัสดุส าหรับการตรวจหา 
สารเสพติดอื่น ๆ 

 
 

อุดหนุนฯ 

 
 
 

 
 
 

 
 

4,000 

4,000 
 

4,000 

กิจกรรมที ่3. กิจกรรมส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและ
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
รายการใช้งบประมาณ 
                            - 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

- 
กิจกรรมที่ 4. รณรงค์โรงเรียน 
ปลอดบุหรี่ 
รายการใช้งบประมาณ 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 

- 
กิจกรรมที่ 5. อบรมโรงเรียน 
ปลอดบุหรี่ 
รายการใช้งบประมาณ 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 

- 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 ร้อยละของนักเรียน ไม่มพีฤติกรรมเส่ียง 
ด้านยาเสพติดและอบายมุข 

- ประเมินความเส่ียง 
การตรวจหาสารเสพติด 

- แบบประเมินความเส่ียง 
ชุดตรวจหาสารเสพติด 

2. ร้อยละของนักเรียน ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

- ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- สมุดบันทึกผลการเรียน 

3. ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถตักเตือนและให้ค าแนะน ากับเพื่อนๆ ได้ 

- การประเมิน - แบบประเมิน 

4. ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความเส่ียงได้รับ 
การตรวจหาสารเสพติดและสารอื่น ๆ 

- การตรวจหาสารเสพติด - สมุดการบันทึกการตรวจ 

5. ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ และ
รู้วิธีห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 

- การประเมิน - แบบประเมิน 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีภูมิคุ้มกันท่ีดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุข 
 
 
 
      (ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นายชัยกร  แพไธสง) 
                                  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบญุมากประสงค์วิทยา 
           1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร  ค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต       
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย
โดย 
   การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การ 
   ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีโอกาสได้แสดงความสามารถตาม 
   ศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง      

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ         
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน        
  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     
  1.2.4 สุขวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม     
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง        
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด        
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ         
ระยะเวลำด ำเนินกำร   กรกฎาคม 2563 –  มีนาคม 2564     
 ********************************************************************** 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ดนตรีก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีอ่อนโยน จิตแจ่มใส ร่าเริง มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล จากยาเสพติด จึงควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสุนทรียภาพทางดนตรีให้มาก
ขึ้นท้ังทางด้านดนตรีสากล ดนตรีไทย และดนตรีพื้นฐาน ท าให้เกิดความรักในดนตรี เกิดความบันเทิงท้ัง
ร่างกายจิตใจ ปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และยังเป็นการพัฒนาทักษะทางดนตรีท่ีถูกต้อง
เหมาะสมกับวัยผู้เรียน   

 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรีวงโยธวาทิต 
 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจและซาบซึ้งในคุณค่าสร้างสรรค์ของดนตรีวงโยธวาทิต 

2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางดนตรีวงโยธวาทิต 
 

3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการฝึกซ้อมและเกิดประสิทธิภาพ ร้อยละ 90  
 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีทักษะในการเล่นดนตรีวงโยธวาทิตมากยิ่งขึ้น   

เชิงคุณภำพ 
 1. ผู้เรียนวงโยธวาทิตเข้าค่ายฝึกซ้อมจ านวน 30 คน 
 2. ผู้เรียนเกิดทักษะท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการเล่นดนตรีวงโยธวาทิต 
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4. กิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 เข้าค่ายฝึกซ้อม 

วงโยธวาทิต 
ครั้งท่ี 1 

ฝึกซ้อมวงโยธวาทิต เพื่อให้นักเรียน
ท่ีมีความสนใจทางด้านดนตรีได้ 
มีโอกาสฝึกซ้อมทักษะดนตรีและ
แสดงสามารถทางด้านดนตรี 

ส.ค.63  นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด 
คณะคร ู

2 เข้าค่ายฝึกซ้อม 
วงโยธวาทิต 
ครั้งท่ี 2 

ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อให้นักเรียน
ท่ีมีความสนใจทางด้านดนตรีได้มี
โอกาสฝึกซ้อมทักษะดนตรีและ
แสดงสามารถทางด้านดนตรี 

ม.ค.64 นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด 
คณะคร ู

 
5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 34,000 บำท 

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้
งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที ่1. เข้าค่ายฝึกซ้อม 
วงโยธวาทิต  ครั้งท่ี 1 
รายการใช้งบประมาณ 
1. ค่าอาหารนักเรียน 
2. ค่าวิทยากร 

 
 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 

15,500 
1,500 

 
 

 

 
 
 

 

17,000 
 
 

15,500 
1,500 

กิจกรรมที่ 2. เข้าค่ายฝึกซ้อม 
วงโยธวาทิต  ครั้งท่ี 2 
รายการใช้งบประมาณ 
1. ค่าอาหารนักเรียน 
2. ค่าวิทยากร 

 
 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 

15,500 
1,500 

 
 

 

 
 
 

 

17,000 
 
 

15,500 
1,500 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนมีความช่ืนชม ร่วมกิจกรรม
และมีผลงานด้านดนตรีวงโยธวาทิต 

- สังเกตพฤติกรรม 
- การปฏิบัติจริง 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 

2. ผู้เรียนมีความสนใจและซาบซึ้งใน
คุณค่าสร้างสรรค์ของดนตรีวงโยธ
วาทิต 

- สังเกตพฤติกรรม 
- การปฏิบัติจริง 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 

3. ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ 
ทางดนตรีวงโยธวาทิต 

- สังเกตพฤติกรรม 
- การปฏิบัติจริง 

- แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
วงโยธวาทิตของโรงเรียนมีความพร้อม มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ สามารถเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง 

ๆ ของชุมชนตามเทศกาลและโอกาสต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 
 
 
  

      (ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นายณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด) 
                                 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
             1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร   ฝึกอาชีพส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย 
โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีได้แสดงความสามารถตาม 
ศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง 
5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย 
6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามีส่วนร่วม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรกำรศึกษำ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางอรุณ  ดวดกระโทก 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พ.ค. 63 – มี.ค. 64 

************************************************************************************* 
1. หลักกำรและเหตุผล 
   จาก พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้จัดต้ังทองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหล่ือม
ล้ าในการศึกษา และเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนา
เด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพท่ีแตกต่างกันรวมทั้งให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  พัฒนา   
และสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส  จนส ารับเสร็จ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
             ดังนั้นโรงเรียนหนองบญุมากประสงค์วทิยา จึงได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับ
นักเรียนยากจนพิเศษเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ  และเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเศษได้ตามศักยภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนยากจนพิเศษได้ฝึกอาชีพตามศักยภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพและการส่งเสริมทักษะทางอาชีพให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 3.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนยากจนพิเศษให้มีทักษะอาชีพ 
 4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยากจนพิเศษได้มีโอกาสในการเรียนรู้  ลดความเล่ือมล้ าและความด้อยโอกาส   
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3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนยากจนพิเศษร้อนละ 80 ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
2. นักเรียนยากจนพิเศษร้อนละ 80 พัฒนาทักษะอาชีพ 
3. นักเรียนยากจนพิเศษร้อนละ 80 ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ 
4. นักเรียนยากจนพิเศษร้อนละ 80 มีทักษะในการท าเฟื่องฟ้าดัด จนเป็นอาชีพได้  
เชิงคุณภำพ  
1. โรงเรียนมีการพฒันาโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนยากจนพิเศษ 
2.  นักเรียนยากจนพิเศษมีทักษะในการประกอบอาชีพ ในระดับดี 

 
4. กิจกรรม   

ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดท าเฟื่องฟ้าดัด 6. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วาง

แผนการปฏิบัติงาน 
7. แต่งต้ังคณะท างาน 
8. จัดท าปฏิทินการท างาน 
9. ประชุมช้ีแจง 
10. ด าเนินงานตามแผน 
11. สรุปประเมินผล 

พ.ค. – พ.ย. 
63 

 

นางชวนคิด  ทิศกระโทก 

2. ช่างตัดผมชาย 1. แต่งต้ังคณะท างาน 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
3. จัดท าปฏิทินการท างาน 
4. ประชุมช้ีแจง 
5. ด าเนินงานตามแผน 
6. สรุปประเมินผล 

 พ.ค. – พ.ย. 
63 

 

นายนิวัฒน์  นุชสาย 
คณะครู 

3 การท าหน้ากาก
อนามัย 

1. แต่งต้ังคณะท างาน 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
3. จัดท าปฏิทินการท างาน 
4. ประชุมช้ีแจง 
5. ด าเนินงานตามแผน 
6. สรุปประเมินผล 

ต.ค. 63 -
มี.ค. 64 

นางสมบูรณ์  กมขุนทด 
นางนลินรัตน์  สัน
ติวรวัฒน ์
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5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 80,000 บำท 
รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจง

กำรใช้งบประมำณ 
แหล่งงบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1. การจัดท า
เฟื่องฟ้าดัด 
งบ 62/ภาคเรียนท่ี 2 
    63/ภาคเรียนท่ี 1 

เงินทุน
ปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน
พิเศษ 

 
 

5,000 
5,000 

  
 

10,000 
10,000 

30,000 
 

15,000 
15,000 

กิจกรรมที ่2. ช่างตัดผมชาย 
งบ 62/ภาคเรียนท่ี 2 
    63/ภาคเรียนท่ี 1 

เงินทุน
ปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน
พิเศษ 

 
5,000 

  
 

20,000 

25,000 
5,000 

20,000 

กิจกรรมที ่3. การท าหน้ากาก
อนามัย 
งบ 62/ภาคเรียนท่ี 2 
    63/ภาคเรียนท่ี 1 

เงินทุน
ปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน
พิเศษ 

 
 

5,000 

  
 
 

20,000 

25,000 
 

5,000 
20,000 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 .นักเรียนยากจนพิเศษได้ฝึกอาชีพตาม
ศักยภาพ 
2. นักเรียนได้การเรียนรู้อาชีพและการ
ส่งเสริมทักษะทางอาชีพให้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายตามความถนัด 
3.นักเรียนนกัเรียนยากจนพิเศษให้มีความพึง
พอใจในการฝึกทักษะอาชีพตามท่ีตนเองถนัด 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ผลการฝึกอาชีพ 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ฝึกอาชีพ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนยากจนพิเศษได้รับการฝึกทักษะอาชีพตามท่ีตนเองถนัดจนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางอรุณ  ดวดกระโทก) 
             ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
                      1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร    การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโอกาส 
สนองกลยุทธสถำนศึกษำข้อที่  

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย  
    โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 

ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการPLC 
 4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีได้แสดงความสามารถ 

ตามศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง 
5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย 

 6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามี 
ส่วนร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางอรุณ  ดวดกระโทก 
ฝ่ำยบริหำรหรือกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
************************************************************************************************* 
1. หลักกำรและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก าหนด ให้รัฐจะต้องจัดการศึกษา 
ให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดังนั้น 
รัฐบาลซึ่งมี ความตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดท านโยบายเรียนฟรี๑๕ ปีอย่างมี คุณภาพ เพื่อขยายโอกาสแก่เด็กยากจน เด็กด้อย
โอกาส และผู้เรียนท้ัง ประเทศให้สามารถเข้าถึงการได้รับการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก าหนดรายการของการจัดสรรตาม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ใน ๕ หมวด 
ได้แก่ หมวด ค่าเล่าเรียน หมวดหนังสือเรียน หมวดอุปกรณ์การเรียน หมวดเครื่องแบบ ชุดนักเรียน และหมวด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งในหมวดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีได้ก าหนดขึ้นมานั้น เนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจของการ ปฏิรูป
การศึกษา  โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว 
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณท่ีพอเพียงต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามความต้องการของผู้เรียน 
2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกันตามศักยภาพของผู้เรียน  โดยไม่มี

ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ 
3. เพื่อเป็นการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณให้มีคุณภาพตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

3. เป้ำหมำย 
          เชิงปริมำณ 

 นักเรียนโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาร้อยละ 100  ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน  
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับนักเรียน จ านวน 528 คน  
(สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2562)  
 เชิงคุณภำพ 
  1. นักเรียนร้อยละ 85 ของความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดี 
  2. โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยามีการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินงาน 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับดีมาก  
  3. ผู้ปกครองร้อยละ 85 มีความพึงพอใจท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
4. กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ค่าจัดการเรียน

การสอน 
 
 

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท/คน/ปี 
(ภาคเรียนละ 1,750 บาท/คน) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท/
คน/ปี(ภาคเรียนละ 1,900 บาท/คน) 
1.2 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,500 บาท/คน/
ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) 
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรงบประมาณ แผนงาน 
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการ

- 1 พ.ค.  – 
30 ก.ย. 63 
- 1 ต.ค. 63 – 
31 เม.ย. 64 

- นางอรุณ   
     ดวดกระโทก 

- นางสาวนงนุศ   
       ดวดกระโทก 
 
 

.  
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ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 
1.3 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน
พิเศษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- ส าหรับนักเรียน1,000 บาท/คน/ภาคเรียน 
(2,000 บาท/คน/ปี) 
- ส าหรับโรงเรียน 1,000/คน/ภาคเรียน 
1.4 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนทุนเสมอ
ภาค ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19) 
- ส าหรับนักเรียน 600 บาท/คน 
    จ านวนนักเรียน 42 คน 

2. ค่าหนังสือเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1= 764.00 บาท/คน/ปี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 =877.00 บาท/คน/ปี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3= 949.00 บาท/คน/ปี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 =1,318.00 บาท/คน/ปี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5= 1,263.00 บาท/คน/ปี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 =1,109.00 บาท/คน/ปี 
- ปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดหาหนังสือ
เรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 1 พ.ค. – 
30 ก.ย. 63 

 

- นางประคอง                     
          ใยงูเหลือม 
- ฝ่ายวิชาการ 
- ครูท่ีปรึกษา 

3. ค่าอุปกรณ์             
การเรียน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/คน/ 
ภาคเรียน (420 บาท/คน/ปี)  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/คน/
ภาคเรียน (460 บาท/คน/ปี) 
- ผู้ปกครอง หาซื้อได้ล าบาก สถานศึกษา
สามารถด าเนินการช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกในการจัดหาได้ โดยความ เห็นชอบ 
ของคณะกรรมก ารภ า คี  5 ฝ่ า ย  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือ
หลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียน จาก
นักเรียน หรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้
ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา 

- 1 พ.ค. 63 – 
30 ก.ย. 63 
- 1 ต.ค. 63 – 
31 เม.ย. 64 

- นางประคอง                     
          ใยงูเหลือม 
- ครูท่ีปรึกษา 



ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
- ปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
การเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

4. ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/
คน/ป ี
- วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการควบคุม ติดตาม 
และตรวจสอบให้ปฏิบัติเหมือนกับการ
จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 

1 พ.ค. 63 
– 30 ก.ย. 
63 

 

- นางสาวนงนุศ   
       ดวดกระโทก 
- ครูท่ีปรึกษา 

5 ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

- มัธยมศึกษาตอนต้น 440 บาท/คน/ 
ภาคเรียน (880 บาท/คน/ปี)  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 475 บาท/คน/ 
ภาคเรียน (950 บาท/คน/ปี) 

- 1 พ.ค.  – 
30 ก.ย. 63 

- 1 ต.ค. 
2563 – 31 
เม.ย. 64 

- นางอรุณ  
        ดวดกระโทก 
- ครูท่ีปรึกษา 

 5.1 กิจกรรม
วิชาการ 

-   คิดเป็นร้อยละ 30 
กิจกรรมวิชำกำร  
-  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
ประชาธิปไตย  
- กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
- การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ และเพื่อเสริมสร้างทักษะ 
การท างาน การด ารงชีพ และ ทักษะชีวิต  
-  การใช้ทักษะชีวิตและสร้างเสริมสมรรถนะ
ทางกาย รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานท า 

- 1 พ.ค. – 
30 ก.ย. 63 

- 1 ต.ค. 
2563 – 31 
เม.ย. 64 

- งานวิชาการ 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
- คณะครู 

 5.2. กิจกรรม
คุณธรรม 
จริยธรรม /
ลูกเสือ/เนตร
นารี/ยุวกาชาด/
ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์  

-   คิดเป็นร้อยละ 30 
- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  
- กิจกรรมจิตอาสา อาสาพัฒนา กิจกรรม
อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
- กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ม. 1 – 3 
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ม. 4 - 6 

- 1 พ.ค.  – 
30 ก.ย. 63 
 

- งานคุณธรรม 
- งานจิตอาสา 
- งานลูกเสือ-
เนตรนารี 

 5.3. กิจกรรม
ทัศนศึกษา 

-   คิดเป็นร้อยละ 30 
-   กิจกรรมทัศนศึกษาโดยเน้นภูมิศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และ/หรือ 
ทัศนศึกษา ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

- 1 พ.ค. – 
30 ก.ย. 63 

- 1 ต.ค. – 31 
เม.ย. 64 

- นางอรุณ  
        ดวดกระโทก   



ท่ี กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 5.4. กิจกรรม

การบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT 

-   คิดเป็นร้อยละ 3   
กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) เป็นกิจกรรมการให้บริการ 
ICT/ บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติม
จากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตาม
หลักสูตรปกติ  ( กิจกรรมเรียนออนไลน์) 

- 1 พ.ค. – 
30 ก.ย. 63 

- 1 ต.ค. – 31 
เม.ย. 64 

นายอาคเนย์   
       มณีเทียนทอง 

 5.5 กิจกรรม
การเรียนการ
สอนทางไกล
ในช่วง
สถานการณ์
แพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 
2019(COVID- 
19)   

-   คิดเป็นร้อยละ 2   
กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID- 19) ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) เช่น ท่ี
วัดไข้  เจลแอลกอฮอล์  หน้ากากอนามัย 

- 1 พ.ค. – 
30 ก.ย. 63 
 

นายอาคเนย์   
       มณีเทียนทอง 

6 เงินบ ารุง
การศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,500 บาท/คน/ปี  
(ภาคเรียนละ 1,250 บาท/คน) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,500  บาท/
คน/ปี (ภาคเรียนละ 1,250 บาท/คน) 

- ค่าจ้าง ครู ต่างชาติ 
- ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 

- 1 พ.ค. – 
30 ก.ย. 63 

- 1 ต.ค. 
2563 – 31 
เม.ย. 64 

- นางสาวนงนุศ   
ดวดกระโทก 

- ครูท่ีปรึกษา 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 5,349,235 บำท 

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจง 
กำรใช้งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว  
รายการใช้งบประมาณ 
ม.  ต้น 328×3,500.00   
 = 1,148,000 
ม. ปลาย 223×3,800.00  
=   847,400 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
 

อุดหนุนฯ              

   
 
 

1,148,000 
 

847,400 

2,533,600 
1,995,400 

 
1,148,000 

 
847,400 

1.2 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน  (111 คน) 
รายการใช้งบประมาณ 

 
 
 

 
 
 

  333,000 
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รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจง 
กำรใช้งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
(111 คน) 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

333,000 333,000 

1.3 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายการใช้งบประมาณ 

- ส าหรับนักเรียน1,000 บาท/คน/
ภาคเรียน (2,000 บาท/คน/ปี) 

    จ านวนนักเรียน 45 คน 
- ส าหรับโรงเรียน 1,000/คน/   

ภาคเรียน(2,000 บาท/คน/ปี) 

 
 
 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

 
ปัจจัย 
พื้นฐาน 

 
 
 

90,000 
 
 

90,000 

  180,000 
 
 

90,000 
 
 

90,000 

1.4 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนทุน
เสมอภาค ในช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019(COVID- 19) 
รายการใช้งบประมาณ  
- ส าหรับนักเรียน 600 บาท/คน 
    จ านวนนักเรียน 42 คน  

 
 
 
 
 

อุดหนุนฯ 

   
 
 
 
 

25,200 

25,200 
 
 
 
 

25,200 

กิจกรรมที่ 2. ค่าหนังสือเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  
ม. 1  =    93×764.00  =  71,052 
ม. 2  =  120×877.00  = 105,240 
ม. 3  =  115×949.00  = 109,135 
ม. 4  =  63×1,318.00 =   83,034 
ม. 5  = 81×1,263.00  =  102,303 
ม. 6  = 79×1,109.00  =  87,611 

 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

   
 

71,052 
105,240 
109,135 
83,034 
102,303 
87,611 

558,375 
 

71,052 
105,240 
109,135 
83,034 

102,303 
87,611 

กิจกรรมที่ 3.  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  
- ม. ต้น 328 คน 210/คน/   
ภาคเรียน(420บาท/คน/ปี) 
= 420×328   = 13,7760 
ม. ปลาย 223 คน 
= 460×223   = 101,200 

 
 

อุดหนุนฯ 
 
 

อุดหนุนฯ 

   
 

137,760 
 
 

102,580 

240,340 
 

137,760 
 
 

102,580 

กิจกรรมที่ 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
รายการใช้งบประมาณ  
ม. ต้น 328  คน  
= 450×328   = 147,600 

 
 
 

อุดหนุนฯ 

   
 
 

147,600 

259,100 
 
 

147,600 



รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจง 
กำรใช้งบประมำณ 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ม. ปลาย 223 คน 
= 500×220   = 111,500 

 
อุดหนุนฯ 

 
111,500 

 
111,500 

กิจกรรมที่ 5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
รายการใช้งบประมาณ  
ม. ต้น 328     = 880×328  
                  = 288,640 
ม. ปลาย 223  = 950×223  
                   = 211,850 
- วิชาการ  = 35 
- คุณธรรม    = 30 
- ทัศนศึกษา  = 30 
- ICT          =  3 
- กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

    (COVID- 19) =  2 

 
 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 

175,171.50 
150,147.00 
150,147.00 
15,025.00 
10,009.80 

  
 
 
 
 
 
 

500,490 
 
 
 
 
 

175,171.50 
150,147.00 
150,147.00 
15,025.00 
10,009.80 

กิจกรรมที่ 6.  เงินบ ารุงการศึกษา 
(เรียกเก็บ ถัวเฉล่ีย)  
รายการใช้งบประมาณ  
ม. ต้น 328 = 2,500×328/ปี  
ม. ปลาย 223= 2,500×223/ปี  
1. จ้างครูต่างชาติ  
2. จ้างครูท่ีเช่ียวชาญตามสาขา 
-  ครูสอนภาษาจีน 10000/เดือน 
-  ครูสอนคณิตศาสตร์ 10000/เดือน 
3. จ้างท าความสะอาด 
4. จ้างพนักงานขับรถ 
5. ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย 
5. ค่าจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ  

 
 
 

เงินบ ารุง
การศึกษา 
(เรียกเก็บ) 

 

 
 
 
 
 

280,000 
240,000 

 
 

192,000 
120,000 
84,000 
165,300 

 
82,650 

   1,377,500 
 
 
 
 

    280,000 
   240,000 

  
 

   192,000 
   120,000 

 84,000 
    165,300 

 
  82,650 
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6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

1.  นั ก เ รี ยนมี ค วามรู้ ค วามสามารถ  ทักษะ 
สมรรถนะและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์   ตาม
ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน 
พุทธศักราช 2551 ระดับดี 

- การประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนท่ีหลากหลาย 
 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- อื่น ๆ 

2. โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยามีการจัด
ก าร ศึกษา โดยการมี ส่ วนร่ วมขอ งนั ก เรี ยน 
ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการภาคี 5 ฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขั้นตอน
ต่าง ๆ ของการด าเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับดีมาก 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจท่ีได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 7.2  นักเรียนมีมาตรฐานการศึกษาทัดเทียมกัน 

7.3  ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ              
            (นางอรุณ  ดวดกระโทก) 

         ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
                        
     (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสมบูรณ์  เดชขุนทด)    
     ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 
     (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)   
            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
                                  1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร  พัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการ PLC   
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง มีโอกาสได้แสดงความสามารถ  
   ตามศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง  

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                       1.2.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 

          แต่ละระดับช้ัน 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤติกา  แก้วเขียว 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – เมษายน 2564 

************************************************************************************* 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 กล่าวถึงหลักการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องต้องจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
ค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ๆ เป็นส าคัญ และต้องพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ ครู ผู้สอน 
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเรียนการสอนเพื่อท่ีจะพัฒนาและส่งเสริมให้ถึงขีดความสามารถสูงสุด 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรวมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลใน  
การวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  3. เพื่อพัฒนาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วมให้มีความสามารถตามศักยภาพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
3. เป้ำหมำย  
 เชิงปริมำณ  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะด้านภาษาไทย และ มีทักษะด้านการคิดค านวณระดับดี 
      2. ครูร้อยละ 100 มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในระดับดีมาก 
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 3. ส่ือการเรียน การสอนร้อยละ 100 เหมาะสมต่อผู้เรียน และเอื้อต่อการเรียนรวมในระดับดีมาก 
 4. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถตามศักยภาพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมในระดับดี 
  
 เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษาไทย และ มีทักษะด้านการคิด
ค านวณเพิ่มขึ้น 
      2. ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 3. มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีพอเพียง และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรวม 
 4. นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีความสามารถตามศักยภาพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
4. กิจกรรม   

 
 
 

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมคัดกรอง คัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

(Children with Special 
Need) และจ าแนกเป็นประเภท 
ต่าง ๆ  

พ.ค. – 
มิ.ย. 63 

นางสาวกฤติกา  แก้วเขียว 

2. กิจกรรมจัดท าแผน 
IEP ของนักเรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 
 

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individualized 
Education Program :IEP) ให้กับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หรือเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องแต่ละคนนั้น
เหมาะสมกับความต้องการพิเศษ
ทางการเรียนรู้ของเด็กคนนั้น 

พ.ค. – 
มิ.ย. 63 

นางสาวกฤติกา  แก้วเขียว 

3. กิจกรรมผลิตส่ือ หรือ
จัดหาส่ือท่ีเหมาะสม 

จัดท าส่ือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
ท่ีมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อดึงดูด
ความสนใจ ส่งเสริมพัฒนาการและ
กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน เรียนรู้อย่างมีความสุข 
และยังเป็นการสร้างจินตนาการ
ให้กับเด็ก โดยการฝึกให้เด็กลงมือ
ปฏิบัติจริง  

พ.ค. 63– 
เม.ย.64  

นางสาวกฤติกา  แก้วเขียว 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู ้
ของนักเรียนเรียนร่วม 

พัฒนาทักษะด้านภาษาไทยและการ 
คิดค านวณ 

พ.ค. 63– 
เม.ย.64 

นางสาวกฤติกา  แก้วเขียว 
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5. งบประมำณ รวมทั้งสิ้น  2,500  บำท 
รำยกำร/กิจกรรม/ค ำช้ีแจงกำรใช้

งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยกำร 

รวม 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1. คัดกรอง 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- 
 
- 

กิจกรรมที่ 2. จัดท าแผน IEP ของ
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที ่3. ผลิตส่ือ / จัดหาส่ือ 
รายการใช้งบประมาณ  
1. ส่ือ 
2. แบบฝึกหัด 

 
 

สพฐ. 
สพฐ. 

 

 

 
 

1,500 
1,000 

2,500 
 

1,500 
1,000 

กิจกรรมที่ 4. ส่งเสริมพัฒนา 
การเรียนรู้ของนกัเรียนเรียนร่วม 
รายการใช้งบประมาณ  

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะด้านภาษาไทย 
และ มีทักษะด้านการคิดค านวณระดับดี 

- แบบประเมิน - แบบทดสอบ 

2. ครูร้อยละ 100 มีความสามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในระดับดีมาก 

- แบบประเมิน - แบบประเมิน 

3. ส่ือการเรียน การสอนร้อยละ 100 เหมาะสม
ต่อผู้เรียน และเอื้อต่อการเรียนรวมในระดับดี
มาก 

- แบบประเมิน 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

4. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถตาม
ศักยภาพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมในระดับดี 

- แบบประเมิน 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษาไทย และ มีทักษะด้านการคิด

ค านวณเพิ่มขึ้น ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผน
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีพอเพียง และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรวมนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีความสามารถตามศักยภาพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวกฤติกา  แก้วเขียว) 
                     ต าแหน่ง ครู  
 
 
     (ลงช่ือ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย)  
       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายวีระศักดิ์   วนาภรณ์)  
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
             1 เมษายน 2563 
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ชื่องำน/โครงกำร  เตรียมความพร้อมการเรียนในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)  
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำข้อที่  

2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการศึกษาตามแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 3. พัฒนาครูในรูปแบบ PLC ให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และเต็มศักยภาพ 
 5. พัฒนา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายใน สร้างค่านิยมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
              การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และปลอดภัย 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2 การวางแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงกำร ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ  นายสมควร  วิชาชาติ 
ฝ่ำยบริหำร หรือ กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พ.ค. -  มิ.ย. 63 

************************************************************************************ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถท า 
การจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียนแบบเดิม และด้วยนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการความปลอดภัย ระบบการเรียนทางไกล และระบบ
ออนไลน์ เพื่อลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของเช้ือโรคดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนหนองบุญมากจึง
ด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านส่ือเทคโนโลยี รวมท้ังการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างส่ือ และ
บทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google classroom และ Google meet เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในสภาวะ
ดังกล่าวของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้ส่ือและเทคโนโลยีของห้องเรียนพร้อมรองรับในการเรียนระบบทางไกล และระบบออนไลน์ 
 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถสร้างส่ือ และห้องเรียนออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

7. ร้อยละ 98 ของครู และบุคลากรสามารถสร้างส่ือ และห้องเรียนออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ 
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8. ร้อยละ 98 ของครู และบุคลากร สามารถดูแล และควบคุมการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายของส า
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโรค โควิด-19 ด้วยความ
เรียบร้อย 

9. ร้อยละ 90 ของครูมีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้องกับตัวผู้เรียน และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

10. ร้อยละ 90 ของครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

11. ร้อยละ 100 ของห้องเรียนมีความพร้อมด้านส่ือ และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์ต่างๆ  

12. ร้อยละ 100 มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 
เชิงคุณภำพ 
6. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ 
7. ครูสามารถอดแบบเรียนและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ    

พัฒนาการทางสติปัญญา 
8. ครูช่วยจัดการเรียนรู้ในสถาวะการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด -19 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
9. ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู้ 
10. โรงเรียนมีความพร้อมด้านส่ือ และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ จัดการเรียนรู้ของครูให้ทัน 

กับสถานการณ์ต่าง ๆ 
11. โรงเรียนมีความพร้อมด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 

 
4. กิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 อบรมครูและ

บุคลากร 
ท้ังโรงเรียน 

อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม 
Google classroom และ Google meet 
ให้แก่ครู และบุคลากร ท่ีมีหน้าท่ีจัดการ
เรียนรู้ทุกคน เพื่อน าไปสู่การจัดการเรียนรู้
ทางออนไลน์อย่าง 
มีคุณภาพ 

พ.ค.63 นายสมควร  วิชาชาติ 

2 จัดซื้อสมาร์ททีวี จัดซื้อสมาร์ททีวีเพื่อติดต้ังในห้องเรียนให้
ครบและพร้อมใช้ทุกห้องเรียน เพื่อรองรับ
การเรียนทางไกล 

 พ.ค.63 นางประคอง  ใยงูเหลือม 

3 จัดซื้อสายสัญญาณ 
HDMI 

เพื่อการเช่ือมสัญญาณห้องเรียนต่างๆ จาก
คอมพิวเตอร์ใน /โน๊ตบุ๊ค กับสมาร์ททีวี 

พ.ค.63 นายอาคเนย์   
             มณีเทียนทอง 
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ท่ี กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 

4 ติดต้ังจานดาวเทียม
และซ่อมทีวี 

ติดต้ังจานดาวเทียมเพื่อให้สามารถรับชม
การเรียนทางไกล และเรียนรู้ต่าง ๆ ของ
นักเรียน และซ่อมทีวีที่ช ารุดให้พร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

 พ.ค.63 นายชูชาติ  อาจวิชัย 

5 จัดซื้อ Tablet 
พร้อมอุปกรณ ์
ต่อพ่วง 

จัดซื้อ Tablet และอุปกรณ์เช่ือมสัญญาณ
กับโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการอบรมครู 
และ 
การเรียนการสอนของคร ู

 มิ.ย. 63 นายสมควร  วิชาชาติ 

6 ติดต้ังโปรเจคเตอร์ ติดต้ังโปรเจคเตอร์ ท่ีหอประชุม
อเนกประสงค์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ และการเรียนการสอนท่ีรองรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 

 มิ.ย.63 นายอาคเนย์   
            มณีเทียนทอง 

7 จัดซื้ออ่างล้างมือ
ส าหรับนักเรียน 

จัดซื้ออ่างล้างมือส าหรับนักเรียน  เพื่อใช้
ส าหรับท าความสะอาดหลังจากท่ีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน 
การสอนเสร็จเรียบร้อย 

มิ.ย. 63 นายสมควร  วิชาชาติ 

8 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
ป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือโรค
โควิด-19 

จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรคโควิด-19  เช่น ท่ีวัดไข้  เจล
แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย 

มิ.ย. 63     นางสาวนงนุศ   
               ดวดกระโทก 

 
5. งบประมำณรวม 460,110 บำท 

รายการ/กิจกรรม/ค าช้ีแจงการใช้เงิน
งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1. อบรมครูและบุคลากร 
1.1 อบรมครู และบุคลากรแกนน า 
รายการใช้งบประมาณ 
  1. ค่าอาหารว่าง และน้ าด่ืม 
  2. ค่าอาหารกลางวัน 
1.2 อบรมครูและบุคลากรท้ังโรงเรียน 
รายการใช้งบประมาณ 
  1. ค่าอาหารว่าง และน้ าด่ืม 
  2. ค่าอาหารกลางวัน 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

 
 
 

600 
1,000 

 
 

1,140 
1,900 

  
 

 

4,700 
1,600 

 
600 

1,000 
3,100 

 
1,200 
1,900 

กิจกรรมที่ 2. จัดซื้อสมาร์ททีวี 
รายการใช้งบประมาณ 

 
 

   
 

219,800 
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รายการ/กิจกรรม/ค าช้ีแจงการใช้เงิน
งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. สมาร์ท ทีวี 50 นิ้ว 
2. สมาร์ท ทีวี 43 นิ้ว 
3. ขาแขวน LED ติดผนัง 40”-60” 
ปรับก้ม 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

159,840 
35,960 
24,000 

159,840 
35,960 
24,000 

กิจกรรมที่ 3. จัดซื้อสายสัญญาณ HDMI 
รายการใช้งบประมาณ 
1. สายสัญญาณ HDMI 15 เมตร 

 
 

อุดหนุนฯ 

   
 
11,800 

11,800 
 

11,800 
กิจกรรมที่ 4. ติดต้ังจานดาวเทียม 
รายการใช้งบประมาณ 
1. ติดต้ังจานดาวเทียม (PSI) 
2. ซ่อมทีวี 

 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

   
 

59,070 
11,400 

70,470 
 

59,070 
11,400 

กิจกรรมที่ 5. จัดซื้อ Tablet พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
รายการใช้งบประมาณ 
1. Tablet Galaxy Tab S6 Lite พร้อม
อุปกรณ์ 

 
 

 
อุดหนุนฯ 

62, 
รายได้ฯ 

   
 
 

18,439 
 

14,561 

33,000 
 
 

   18,439 
 

14,561 
กิจกรรมที่ 6. ติดต้ังโปรเจคเตอร์
หอประชุม 
รายการใช้งบประมาณ 
1. โปรเจคเตอร์ 
2. จอโปรเจคเตอร์ 
3. เลเซอร์ พอยท์เตอร์ 
4. รีโมทโปรเจคเตอร์ 

 
 
 

อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 
อุดหนุนฯ 

   
 
 

67,080 
23,500 
3,490 
1,270 

95,340 
 
 

67,080 
23,500 
3,490 
1,270 

กิจกรรมที ่7. จัดซื้ออ่างล้างมือส าหรับ
นักเรียน 
รายการใช้งบประมาณ 
1. อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ 

 
 
 

อุดหนุนฯ62 

   
 
 

15,000 

15,000 
 
 

15,000 
กิจกรรมที ่8. จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโค
วิด-19 
รายการใช้งบประมาณ 
1. ท่ีวัดไข้แบบยิง 
2. เจลแอลกอฮอล์ 
3. หน้ากากอนามัย  

 
 
 
 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

   
 
 
 

2,000 
5,000 
3,000 

10,000 
 
 
 

2,000 
5,000 
3,000 
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6.กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1. ครู และบุคลากร ร้อยละ 98 สามารถสร้างส่ือ และ
ห้องเรียนออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้ 

- แบบประเมิน - แบบประเมิน 

2. ครู และบุคลากร ร้อยละ 98 สามารถดูแล และ
ควบคุมการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายของส างาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในช่วงการแพร่
ระบาดของเช้ือโรค โควิด-19 ด้วยความเรียบร้อย 

- แบบประเมิน - แบบประเมิน 

3. ครูร้อยละ 90  มีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับตัวผู้เรียน และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

- แบบประเมิน 
ผลการเรียนของนักเรียน 

- แบบประเมิน 
ระเบียนผลการเรียนของ
นักเรียน 

4. ครูร้อยละ 90 สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้

- แบบประเมิน - แบบประเมิน 

5. ห้องเรียนร้อยละ 100 มีความพร้อมด้านส่ือ และ
เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
ต่างๆ 

- การสังเกต - แบบสังเกต 

6. มีการเตรียมความพร้อมร้อยละ 100 ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 

- การสังเกต - แบบสังเกต 
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7.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. การจัดการเรียนรู้ในสภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 ของนักเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
3. ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิผลแม้มีการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 
หรือของสังคมในอนาคตในรูปแบบต่างๆ 
4. ครู บุคลากร และนักเรียนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 
 
 
 
 
 
    ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นายสมควร  วิชาชาติ) 
                                          ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 
 
     (ลงช่ือ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย) 
     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์)  
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
            1  เมษายน  2563 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนหนองบุญมำกประสงค์วิทยำ 

ท่ี ๔๘ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

……………………………………………………………………………………………. 
 เนื่องด้วยโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการท้ังในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การเงิน และพัสดุ ตลอดท้ังการควบคุมดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยให้คณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการระหว่างวันท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  ณ 
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร     ประกอบด้วย 
๑. นายวีระศักดิ์  วนาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญส่ง  ก่ าสระน้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางอภิญญา  มนัสพรหม ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
๔. นายชูชาติ  อาจวิชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
๕. นายสมควร  วิชาชาติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ 
๖. นางอรุณ  ดวดกระโทก ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่    
 ๑. ให้ค าแนะน า ปรึกษาการจัดท าแผนปฏิบัติการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร     
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร      ประกอบด้วย 

๑. นางอรุณ  ดวดกระโทก ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงนุศ  ดวดกระโทก คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางประคอง  ใยงูเหลือม คร ูวิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
๔. นางสาวฤดีรัตน์  สาระบุตร คร ูวิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
๕. นางสาวกฤติกา   แก้วเขียว คร ู กรรมการ 
๖. นายสมควร  วิชาชาติ คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวนิตยา  ทองลา คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



มีหน้ำที่    

๑.  ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑ กรอบกลยุทธ์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา (โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝัน) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)   

๒.  วางแผน ก าหนดรูปแบบ และแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓.  จัดท าปฏิทินโรงเรียน 
๔.  จัดท ารูปเล่มเพื่อเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหนองบญุ

มากประสงค์วิทยาและรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ 
๕.  ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ 
๖.  จัดเตรียมเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ าด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
๗.  จัดเตรียมสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  
๘.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๓. คณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อจัดท ำแผนปฏบิัติกำร   ประกอบด้วย 
๓.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรุณ  ดวดกระโทก ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนงนุศ  ดวดกระโทก ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางประคอง  ใยงูเหลือม ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนิตยา  ทองลา ครู  กรรมการ 
 ๕. นางสาวกฤติกา   แก้วเขียว ครู กรรมการ 
 ๖. นางสาวฤดีรัตน์  สาระบุตร ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ประกอบด้วย 

  ๑. นายสมควร   วิชาชาติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสมบูรณ์  กมขุนทด ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางชวนคิด  ทิศกระโทก ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔. นายสมนึก  พรมจันทร์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕. นางนลินรัตน์  สันติวรวัฒน ์ ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
  ๖. นางสาวธาดารัตน์  ลีลอย ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
  ๗. นางเปรมฤทัย  สัจจา ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
  ๘. นางสาวเปรมพร  อรุนันท์ ครู กรรมการ 
  ๙. Mr.Kelvin  Minja Meickzedeck ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวนิภาภัทร  ทองโคกกรวด ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวอัจฉราทิพย์   ศรีแก้ว ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๑๒. นางประพา  สุนทรรัตน์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 



๓.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย 
  ๑. นายบุญส่ง   ก่ าสระน้อย รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสิริวรรณ  เตียประเสริฐ ครู วิทยฐานะช านาญการ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวอรกานต์  ศรีปทุมรัตตกุล ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
  ๔. นางศุภานัน  ตันกระโทก ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร์ ครู   กรรมการ 
  ๖. นางอรทัย  วิชาชาติ  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ประกอบด้วย 
  ๑. นายชูชาติ  อาจวิชัย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายปรีชา  เหล็งนุ้ย  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายนิรันดร์  ก้อกระโทก ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
  ๕. นางจินต์จุฑา  ดีมา  ครู  กรรมการ 
  ๖. นางสาวพัชริยา  เครือบุญ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๗. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๘. นายนิวัฒน์  นุชสาย  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๙. นายสมชิด  ผางกระโทก นักการภารโรง  กรรมการ 
  ๑๐. นางบุญธรรม  คล่องใจ นักการภารโรง  กรรมการ 
  ๑๑. นายณรงค์  วงศ์อนุ ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
  ๑๒. นายชัยกร  แพไธสง ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  ๑. นางอภิญญา  มนัสพรหม ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอาคเนย์  มณีเทียนทอง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  ๓. นายณัฐวุฒิ   เพลียขุนทด ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  ๔. นายกษิภัทร   ในกระโทก ครูรายเดือนแก้ปัญหาครูวิกฤติ กรรมการ 
  ๕. นายพสิษฐ์  รุ่งศิริธนวัฒน ์ พนักงานธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
  

มีหน้ำที่   

 ๑. เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ตามค าส่ัง 
 ๒. ร่วมทบทวน วิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 ๓. ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๔. ร่วมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

๔. คณะกรรมกำร นิเทศ ติดตำม ก ำกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
๑. นางอรุณ  ดวดกระโทก ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงนุศ  ดวดกระโทก ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางประคอง  ใยงูเหลือม ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
๔. นางสาวฤดีรัตน์  สาระบุตร ครู วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
๕. นางสาวกฤติกา   แก้วเขียว ครู กรรมการ 



๖. นายสมควร  วิชาชาติ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวนิตยา  ทองลา ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่   

๑. นิเทศ ติดตาม ก ากับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     

  

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน  วันท่ี ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ 

 

   ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

 

            (นายวีระศักดิ์    วนาภรณ์) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบญุมากประสงค์วิทยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 


