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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขามแก่นนคร 
 

ประวัติโรงเรียนขามแก่นนคร 
          “โรงเรียนขามแก่นนคร” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา ขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 100             
หมู่ที่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยคณะกรรมการสภาตำบลศิลาได้มอบ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่  47 ไร่ 60 ตารางวา ให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                     
เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2526  เปิดเรียนในวันที่ 16  พฤษภาคม  2526  มีจำนวน 9 ห้องเรียน  มีนายนพรัตน์ จารย์
โพธิ์  ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการคนแรก ปัจจุบันเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภทสหศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,529  คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 
92 คน มีนายศุภกิจ สานุสัตย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน 2558   
      รายนามผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 นายนพรัตน์    จารย์โพธิ์   กศ.บ. พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2536 
 นายมนตรี แสนวิเศษ ศษ.ม. พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2539  
 นายสุริยนต์ วะสมบัติ กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2539 
 นายอุดม หินเธาว ์          กศ.บ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541 
 นายเจริญ เวียงยศ  กศ.ม. พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 
 นายวิชัย   ศรีสัตย์รสนา ศษ.ม. พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2549 
          นายบัวเรียน      นาชัย  กศ.บ. พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 
 นายปรีชา   มาละวรรณโณ   ศษ.ม.   พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 
 นายวีระเดช ซาตา  ศษ.ม. พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 

นายโสภณ มาตราสงคราม ศษ.ม. พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 
นายศุภกิจ สานุสัตย์ ศษ.บ. พ.ศ. 2558  – ปัจจุบัน 
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พระธาตุขามแก่น 
พระธาตุขามแก่น  เป็นปูชนียสถานอันเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองขอนแก่น เป็นที่เคารพบูชาของชาว
ขอนแก่น ทางโรงเรียนจึงได้อัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ 

คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

ปรัชญาโรงเรียน รักหน้าที่    มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้    เชิดชูคุณธรรม 

ชื่อย่อโรงเรียน 

สีประจำโรงเรียน 

ความหมาย 

ข.ก.น. 

น้ำเงิน – แดง 

ความสามัคคี  สุขุม  รอบคอบ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

พระธาตุขามแก่นเปล่งรัศมี 9 แฉก 

สัญลักษณ์นักเรียน ลูกยางเหียง 

เอกลักษณ์ เป็นกัลยาณมิตร มีจิตอาสา 
 

ร่วมคิด ร่วมทำ มีจิตอาสา พาสู่ความสำเร็จ 
 

ค่านิยมของโรงเรียน 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
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วัฒนธรรมของโรงเรียน 

 

รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน วิชาการดี กิจกรรมเด่น เน้นทักษะชีวิต มีจิตอาสา 
 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การขับเคลื่อน  3  ระบบ คือ 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) 

2. ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) 

3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System) 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นมะขาม 
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โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนขามแก่นนคร 
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แผนผังโรงเรียนขามแก่นนคร 
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1. อาคารถาวร 
 1.1 อาคาร 1 แบบ 316 ล.  3 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี                
พ.ศ. 2527 งบประมาณ 4,300,000 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 
 1.2 อาคาร 2 แบบ 316 ล.  3 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี                          
พ.ศ. 2528 งบประมาณ 4,300,000 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 
 1.3 อาคาร 3 แบบ 216 ลป.  2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี 
พ.ศ. 2531 งบประมาณ 4,540,000 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 
 1.4 อาคาร 4 แบบ 216 ลป.  2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี 
พ.ศ. 2533 งบประมาณ 5,099,500 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง 
 1.5 อาคาร 5 แบบ 324 ล/41 หลังคาทรงไทย  4 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 งบประมาณ 29,594,320 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 6 ห้อง 
2. อาคารประกอบ 
 2.1 อาคารชั ่วคราว แบบอาคารชั ้นเดียว ขนาด 7 ×  54 ตารางเมตร สร้างเมื ่อปี พ.ศ. 2526
งบประมาณ 444,500 บาท  
 2.2 อาคารไลอ้อน แบบอาคารชั้นเดียว ขนาด 7 × 45 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 งบประมาณ 
200,000 บาท จากเงินบริจาค 

2.3 อาคารกาญจนาภิเษก แบบอาคารชั้นเดียว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 งบประมาณ 510,175.26 บาท 
จากเงินบริจาค 
 2.4 เรือนเพาะชำ ลักษณะอาคารเสาคอนกรีต หลังคาตาข่ายพรางแสง ขนาด 4 ×  12 ตารางเมตร                
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 งบประมาณ 70,000 บาท จากเงินบริจาค 
 2.6 อาคารห้องสมุด ICT แบบอาคารชั้นเดียว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 จากเงินบริจาคและผู้อุปถัมภ์  
3. อาคารฝึกงาน 
 3.1 โรงฝึกงานอุตสาหกรรม แบบ 102/27  ขนาด 10 ×  32 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528
งบประมาณ 780,500 บาท 
 3.2 โรงฝึกงานคหกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 ×  16 ตารางเมตร สร้างเมื ่อปี พ.ศ. 2531
งบประมาณ 780,000 บาท 
 3.3 อาคารเรียนการเกษตรกรรม แบบ 102/27  ขนาด 12 × 16 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 
งบประมาณ 1,612,000 บาท 
 

อาคารเรียนอาคารประกอบ ปีการศึกษา 2565 
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4. บ้านพักครู 
 4.1 บ้านพักครูหลังที่ 1 แบบบ้านพักครูใต้ถุนโล่ง ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 
งบประมาณ 327,000 บาท 
 4.2 บ้านพักครูหลังที่ 2 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 
งบประมาณ 220,000 บาท 
 4.3 บ้านพักครูหลังที่ 3 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 
งบประมาณ 209,000 บาท 
 4.4 บ้านพักครูหลังที่ 4 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 
งบประมาณ 210,000 บาท 
 4.5 บ้านพักครูหลังที่ 5 แบบบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น ขนาด 6 × 8 ตารางเมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
งบประมาณ 412,000 บาท 

4.6 บ้านพักครูหลังที่ 6 แบบ สปช 301/26 ขนาด 5.50x7.00 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 
515,600 บาท 
 
5. ห้องน้ำ – ห้องส้วม 
 5.1 หลังที่ 1 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 2 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 งบประมาณ 
70,000 บาท 
 5.2 หลังที่ 2 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 งบประมาณ 
90,000 บาท 
 5.3 หลังที่ 3 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 งบประมาณ 
90,000 บาท 
 5.4 หลังที่ 4 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 งบประมาณ 
90,000 บาท 
 5.5 หลังที่ 5 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 งบประมาณ 
156,000 บาท 
 5.6 หลังที่ 6 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535  งบประมาณ 
180,000 บาท 
 5.7 หลังที่ 7 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536  งบประมาณ 
180,000 บาท 
 5.8 หลังที่ 8 แบบห้องน้ำ ขนาด 3 × 7 ตารางเมตร จำนวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539   งบประมาณ 
180,000 บาท 
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1. ผลงานดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร 
       พ.ศ. 2564 
       1. ได้รับรางวัลระดับเพชร ปีที่ 1 ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE 
       2 รางวัลระดับประเทศ การประกวดโครงการห้องเรียน สีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำา(ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจำปี 2563  
       3. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน  ระดับมัยธยม
ศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,800 คน  ประจำปีการศึกษา  2564 ) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                
แห่งประเทศไทย 
       4. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 4 - 5 และ 11 กันยายน 2564 จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      5. รางวัลชมเชย การประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2564 จัดโดย สำนักงาน                    
ราชบัณฑิตยสภา 
      6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภายใต้ ชื่อผลงาน “บ้านหลังที่สองปลอดภัยเจ๋งแจ๋ว” ในการประกวดสื่อ
สร้างสรรค์ (Infographic) ภายใต้หัวข้อ “โรงเรียนของฉันปลอดภัยและน่าอยู ่ Safety School” จัดโดย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น  
      7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “สร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Smart Home)” ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น โครงการ KKICT Maker Creative Challenge 2021 การแข่งขันภารกิจคิด(ส์)สนุกอย่าง สร้างสรรค์ 
2021                โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น           
      8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสปอตโฆษณา หัวข้อ “ผู้นำนักเรียนกับการสร้างภูมิคุ ้มกัน                   
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน” จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      9. รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประกวดวาดภาพเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา มหาวิทยาลัย             
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 
      

เกียรติประวัติของโรงเรียนขามแก่นนคร 
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  พ.ศ. 2563  
       1. รางวัลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วย
จิตสำนึกของครูและเยาวชน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พระราชทาน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

2. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา 25,000 บาท กิจกรรมการอภิปราย                  
“ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่                  
18 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ลิเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

3. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (4 บท) ม.4 – ม.6 เนื่องในงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่  
12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

4. รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 – ม.6 เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่                   
12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

5. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1 – ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562                   
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

6. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 – ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 
2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

7. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1 – ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 
2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

8. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.1 – ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69               
ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัด                 
ศรีสะเกษ 

9. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 – ม.3 เนื ่องในงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ครั ้งที ่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที ่ 12 – 14  
ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

10. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4 – ม.6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562              
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
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11. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงตลก ม.1 – ม.6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที ่ 12 – 14 ธันวาคม 2562            
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

12. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4 – ม.6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 
2562                    ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

13. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร ์ด) ม. 1 – ม.3 เนื ่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่                 
12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

14. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 – ม.3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 
2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

15. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1 – ม.3                  
เนื ่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที ่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                     
ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

16. รางวัลเหรียญเงิน การประกวด ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4 – ม.6                 
เนื ่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั ้งที ่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    
ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

17. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ                    
ไม ่กำหนดช่วงช ั ้น เน ื ่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเร ียน คร ั ้งท ี ่  69 ป ีการศึกษา 2562 ระดับชาติ                                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

18. รางวัลโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท รองชนะเลิศ ระดับประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจ าปี 2562 (Youth Greenovation 
Awards 2019) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2562 
1. รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับดีเด่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
2. โรงเรียนได้รับโล่รองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวดหนังสั้น “NO DRUGS HUG KAEN THE 

STORY” รณรงค์ป้องกันยาเสพติด วันที่ 31 สิงหาคม 2562 จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
3. โรงเรียนขามแก่นนคร ผ่านการประเมินและได้รับเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพ

ชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 จากโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร 

4. ได้รับรางวัลการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2560 
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พ.ศ. 2561 
1. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัลชมเชย พร้อมรางวัล 4,000 บาท ประเภทโรงเรียน ในการประกวด

กิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น  

2. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่น ชมเชย ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย 
ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 จาก นายกรัฐมนตรี   

3. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28  ธันวาคม  2560                    
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

4. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา ป.ป.ส.  ประเภทผลงาน  ดีเด่น ระดับเพชร
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และอยู่ระหว่างการดำเนินการส่ง
ประเมินในระดับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป    

5. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัล MOE AWARDS  สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประเภทสถานศึกษา และบุคคล ประจำปี 2560 

6. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่เกียรติคุณที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด ในวันที่                   
22  มิถุนายน 2560 จากนายกรัฐมนตรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม 

7. โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโล่โรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศในกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต                 
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 จากนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

พ.ศ. 2560 
1. เป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ประจำป ี 2560  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 
(มัธยมศึกษา)  ที ่ร ักษามาตรฐานต้นแบบ  วันพฤหัสบดีที ่ 2  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพูลแมน                    
จังหวัดขอนแก่น   

2. เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2558 ระดับ ดีเด่น 
3. รับโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็น

ผู้มีจิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  ในวันอั งคารที่ 21  กุมภาพันธ์  2560                      
จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาคาร 5 

4. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา  โครงการยุวชนประกันภัย  
ประจำปี  2560 

5. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ประเภทละครสั้น  เรื ่อง  “บังเอ๊ิญ  
บังเอิญ” โครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2560 
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6. โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทการแสดงพ้ืนบ้าน  การแสดงชุด  “ลำประยุกต์  
คปภ” โครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2560 

7. ได้รับโล่เกียรติยศ  สนับสนุนและเป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน  2560 จัดโดยสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

8. เป็นสถานศึกษารักษาศีล  5 ต้นแบบ โครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  โดย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ
จังหวัดขอนแก่น 

9. ได้รับพระราชทานป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สนองพระราชดำริโดยโรงเรียนขาม
แก่นนคร พระราชทานเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2560 

10. ได้รับรางวัลอันดับที ่ 1 ระดับ  ดีเด่น  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ระดับหน่วยงานต้นสังกัด 

 
พ.ศ. 2559 
1. รับโล่พระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  รางวัลสถานศึกษาดีเด่น   

ด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค  ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต"                          
ปีการศึกษา 2556  วันที่  1  สิงหาคม  2559 
       2. รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดวงดนตรี(วงสตริง)ไม่เกิน 7 คน  รุ่นอายุไม่เกิน 25  ปี   
จัดโดย  สสส. และ เทศบาลนครขอนแก่น ในวันที่  24  มีนาคม  2559 
 3. รับโล่และประกาศเกียรติคุณ  โรงเรียนนำร่องโครงการเผยแพร่ความรู้  เรื่องความปลอดภัยนาโน 
เทคโนโลยีสู่ชุมชน  ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  วันที่  31  มีนาคม  2559 
 4. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  ผลงานเครื่องดักยุ่ง ประเภทโครงการประกวด 
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของใช้ในบ้านจากวัสดุเหลือใช้จังหวัดขอนแก่น วันที่  28  มีนาคม  2559   
 5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาแอนด์บอลนักเรียนแห่งชาติ  รอบคัดตัวแทน เขต 4 ใน 
ระหว่างวันที่ 2-12 พฤศจิกายน 2559  จังหวัดอุดรธานี 
 6. รักษามาตรฐานต้นแบบ  TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ ประจำ 2560  
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา   ในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560 

 7. ได้รางวัล  ดีเด่น  สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2558 
8. รับโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้นักเรียน

เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้  จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  
ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560 
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 พ.ศ. 2558 
1. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 

2556 ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ   12  ตุลาคม  2558 
2. รางวัลระดับยอดเยี ่ยม  การดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2558  ในวันที่                      

23  มกราคม  2559  จากศูนย์แนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต. 25  
3. รับโล่และเกียรติบัตรดีเด่น  โรงเรียนขนาดใหญ่ในโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข  ปีการศึกษา  2557  ในวันที่  27  มกราคม   2559 จัดโดย  จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต.25 

4. รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การจัดสหกรณ์ครบวงจรดีเด่นในสถานศึกษา  ประจำปี  2558                     
ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2559    

5. รางวัลโรงเรียนแกนนำพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ปีที ่1  ชมรม  TO BE NUMBER  ONE                  
และเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2559 
   6. รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  
“กีฬา  สพม.25 เกมส์” 

7. รางวัล 15 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 2  จาก 20 รายการ ของการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์                      
7-9  เดือน ธันวาคม 2558 

 
 1. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแก่น 
 2. โรงเรียนในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 
 3. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
      5. โรงเรียนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รางวัลพระราชทานระดับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
       6. โรงเรียนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขรางวัลระดับประเทศ 
 7. โรงเรียนแกนนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

บทบาท ภารกิจ โรงเรียนขามแก่นนคร 
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1. ขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร                

สู้งานมีความพยายาม  ไม่ท้อถอย  กล้าเผชิญอุปสรรค  รักงานที่ทำ  ตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจัง 
 2. ประหยัด คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  รู้จักฐานะการเงินของตน  คิดก่อนใช้ คิด
ก่อนซื้อ  เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า  ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ  รู้จักทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
ของตนอยู่เสมอ 
 3. ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ  มีความจริงใจปลอดจาก
ความรู้สึกลำเอียง หรืออคติ  ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม  รับรู้หน้าที่ของตนเองปฏิบัติอย่าง
เต็มที่และถูกต้อง 
 4. มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร และประเทศโดย
ที่ตนยินดีปฏิบัติอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ  รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อ
ตนเองและสังคม 
 5. สุภาพ คือ ผู้ที ่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ  มีสัมมาคารวะเรียบร้อย                      
ไม่ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอำนาจข่มขู่ผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง  เป็นผู้มีมารยาทดีงาม  วางตนเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย 
 6. สะอาด คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ  ฝึกฝนจิต
ไม่ให้ขุ่นมัว  มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม  มีความผ่องใสเป็น
ที่เจริญตาทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 
 7. สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นำและผู้
ตามที่ดี  มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง  สามารถแก้ปัญห า
และขจัดความขัดแย้งได้  เป็นผู้มีเหตุมีผล  ยอมรับความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ความเชื่อ  
พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ 
 8. มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน  เสียสละความสุขส่วนตน  เพื่อทำ
ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเห็นอก เห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์และผู้ที่มีความเดือดร้อน  มีความเอื้ออาทร
เอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญา  ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วม
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน 
 
 

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โรงเรียนขามแก่น
นคร 
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1. พันเอก ดร.สุจิรชัย มหาธรรม      ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
2. นายเสวท    ศรีสารคาม    ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ  
3. นางสังวาลย์   อติรัตนวงษ์   ผู้แทนครู   กรรมการ  
4. นายชำนาญ   ทองดี    ผู้แทนชุมชน   กรรมการ 
5. นางปิยฉัตร ติวเฮือง    ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
6. นายชัชวาล  ตราช ู    ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
7. พระครูวินัยธร  วรชัด ปยุตโต   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
8. นายกิตติ  สุวรรณลา     ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
9. พันเอกสมศักดิ์   สงทามะดัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. นายณรงค์ชัย  ตงศิริ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นายแพทย์ธีระชัย   อังสุนันทวิวัฒน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. นายปรีชา  โคตรเทียม   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
13. นายยศกร  เหล่าชื่นชมสกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
14. นายสมเพชร  ป้อมสุวรรณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
15. นานศุภกิจ   สานุสัตย์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนขามแก่นนคร  
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1. นายสมพร    นิยมศาสตร์  ประธานกรรมการมูลนิธิขามแก่นนคร 
2. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3.นางสุภา  มนูญศักดิ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นางวิไลวรรณ   ชูรัตน์   กรรมการ 
5. นายแพทย์ธีระชัย อังสุนันทวิวัฒน์  กรรมการ 
6. พันตรีชัยพล  เมืองสอน  กรรมการ 
7. นายศักรินทร์  มาตย์ภูธร  กรรมการ 
8. นางประภาพรรณ พลทองมาก  กรรมการ 
9. ดร.นฤพล  เมนไธสง  กรรมการ 
10. นางวิคุณ  ตันติสุโชต ิ  กรรมการ 
11. นางสุภาพร  พิศฐาน   กรรมการ 
12. นางนภธร  อัครธรสกุล  กรรมการ 
13. นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล กรรมการและนายทะเบียน 
14. นางราตรี    หาญสุโพธิ์  กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน 
15. นางมยุรา    ศรีทานันท์   กรรมการและเหรัญญิก 
16. นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
17. นายศุภกิจ    สานุสัตย์  กรรมการและเลขานุการ 
18. นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการมลูนิธิขามแก่นนคร ปี 2565 
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               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

 
1. นายสุเทพ    ยลปราโมทย์กุล  ประธานกรรมการ 
2. นายสมพร  เรือนแก้ว  รองประธานกรรมการ 
3. นางภัทรพร  ทิพอาจ   กรรมการ 
4. นายกันตวิชญ   ตีมูลลา   กรรมการ 
5. ร.ต.ต.สมชาย  ฤทธิวัชร   กรรมการ 
6. นายสนรินทร์  เศรษฐระนา  กรรมการ 
7. ร.ต.ท.วจิิตร   เฮ้ียงเฮ้ีย   กรรมการ 
8. นายศุฑิอรรถ   ผาพิมพ์   กรรมการ 
9. นางมลธิรัตน์    วัฒนยา   กรรมการ 
10. นางสาวณัฐณิชา  โพธิรุกษ์   กรรมการ 
11. นายเสวท   ศรีสารคาม  กรรมการและเลขานุการ 
12. ร.ต.หญิงกิรณา ทองนาค   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
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               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

              

 

สังกัด/กลุ่มสาระฯ 

เพศ วุฒิการศึกษาสูงสดุ วิทยฐานะ (คศ.)   

รวม  

ชาย 

 

หญิง 

ต่ำ
กว

่า ป
.ต

ร ี  

ตร ี

 

โท 

 

เอก คร
ูผู้ช่

วย
  

1 

 

2 

 

2(3) 

 

3 

 

3(4) 

 

4 

 

4(5) 

1.ผู้บริหาร 2 2 - - 4 - - - - - 2 1 - 1 4 
2.ครู/กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 

 
3 

 
9 

 
- 

 
7 

 
5 

 
- 

 
1 

 
2 

 
1 

 
- 

 
5 

 
3 

 
- 

 
- 

 
12 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 14 - 6 14 - 2 - 2 - 11 6 - - 20 
คณิตศาสตร ์ 3 9 - 5 6 1 1 1 - 1 9 - - - 12 
ภาษาต่างประเทศ - 8 - 5 3 - - 2 2 - 3 1 - - 8 
สังคมศึกษาฯ 3 8 - 4 7 - 1 1 - - 7 1 1 - 11 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 - 2 3 - - 1 1 1 1 1 - - 5 
ศิลปะ 2 2 - 1 3 - - - 2 - 1 - - 1 4 
การงานอาชีพฯ 1 4 - 2 3 - - - 1 - 3 1 - - 5 
แนะแนว 1 2 - 2 1 - - 1 - - 2 - - - 3 

รวม 24 60 - 34 49 1 5 8 9 1 45 14 1 2 84 

ที่มา : งานบุคลากร 
ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 2565 

     
 

 

2 3 6 3 0 3 3 2 1 1

2
4
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9 1
4

9 8 8

2 2 4 2

6
0

4

1
1 2

0

1
2

8 1
1

5 4 5 3

8
4

แผนภู มิแสดงจ านวนข้าราชการครู

ชาย หญิง รวม

จำนวนข้าราชการครู ปีการศึกษา 2565 
 

  แผนภูมิแสดงจำนวนครู ปีการศึกษา 2564 
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               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   
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4
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6

0 1 1 1 0 1 0

1
4

0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0

2

แผนภู มิแสดงวิทยฐานะของข้าราชการครู  

ครูผูช้่วย คศ.1 คศ.2 คศ.2(3) คศ.3 คศ.3(4) คศ.4 คศ.4(5)

7 6 5 5 4 2 1 2 2

3
4

4 5

1
4

6

3

7

3 3 3 1

4
9

0 1 0 0 0 0 0 0 1

แผนภู มิแสดงวุฒิการศึกษาของข้าราชการครู  

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

แผนภูมิแสดงวุฒกิารศึกษาของข้าราชการครู  ปีการศึกษา 2565 

แผนภูมิแสดงวิทยฐานะของข้าราชการครู  ปีการศึกษา 2565 
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               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

 
 

สังกัด/กลุ่มสาระฯ 

เพศ วุฒิการศึกษาสูงสดุ วิทยฐานะ (คศ.)   

รวม  

ชาย 

 

หญิง 

ต่ำ
กว

่า ป
.ต

ร ี  

ตร ี

 

โท 

 

เอก คร
ูผู้ช่

วย
  

1 

 

2 

 

2(3) 

 

3 

 

3(4) 

 

4 

 

4(5) 

3.บุคลากร 
พนักงานราชการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ครูอัตราจ้าง 3 1 - 4 - - - - - - - - - - 4 
ครูอัตราจ้างต่างชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ - 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 

รวม 3 4 1 6 - - - - - - - - - - 7 

 
    ที่มา : งานบุคลากร 

ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 2565 
 

 

 

3

2

0 0 0

5

1 1 1 1

44

2

0 0

1

แผนภูมิแสดงจ ำนวนบุคลำกร

ชาย หญิง รวม

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากร 

 

จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2565 
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               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

                       
 
 

 

สังกัด/กลุ่มสาระฯ 

เพศ วุฒิการศึกษาสูงสดุ วิทยฐานะ (คศ.)   

รวม  

ชาย 

 

หญิง 

ต่ำ
กว

่า ป
.ต

ร ี  

ตร ี

 

โท 

 

เอก คร
ูผู้ช่

วย
  

1 

 

2 

 

2(3) 

 

3 

 

3(4) 

 

4 

 

4(5) 

3.ฝ่ายสนับสนนุ 
ลูกจ้างประจำ 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

แม่บ้าน/คนสวน/คนงาน 4 4 8 - - - - - - - - - - - 8 
พนักงานขับรถยนต ์ 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 
ยามรักษาการณ ์ 2 - 2 - - - - - - - - - - - 2 

รวม 10 5 14 1 - - - - - - - - - - 15 

ที่มา : งานบุคลากร 
ข้อมูล ณ 1 เม.ย. 2565 
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ลูกจ้างประจ า แม่บ้าน/คนสวน/คนงาน พนักงานขับรถยนต์ ยามรักษาการณ์ รวม

แผนภูมิแสดงจ านวนฝ่ายสนับสนุน 

ชาย หญิง รวม

จำนวนฝ่ายสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 
 

แผนภูมิแสดงจำนวนฝ่ายสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 
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               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

 
 

ที ่ ปีการศึกษา 
จำนวนครู - อาจารย ์ จำนวนนักเรียน จำนวนนักการภารโรง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 2526 5 21 26 268 137 405 1 - 1 

2 2527 16 45 61 575 368 943 4 - 4 

3 2528 19 57 76 966 564 1,530 5 - 5 

4 2529 25 72 97 456 720 1,176 9 - 9 

5 2530 31 82 113 1,192 866 2,058 10 - 10 

6 2531 37 89 126 1,118 1,040 2,158 10 - 10 

7 2532 41 94 135 1,005 1,210 2,215 14 - 14 

8 2533 43 94 137 1,056 1,093 2,149 15 - 15 

9 2534 43 95 138 1,109 1,148 2,257 15 - 15 

10 2535 42 102 144 1,147 1,121 2,268 15 1 16 

11 2536 41 101 142 1,177 1,118 2,295 15 1 16 

12 2537 41 108 149 1,204 1,139 2,343 15 1 16 

13 2538 41 111 152 1,199 1,138 2,337 15 1 16 

14 2539 37 106 143 1,216 1,226 2,442 15 1 16 

15 2540 35 107 142 1,192 1,264 2,456 15 1 16 

16 2541 37 108 145 1,163 1,261 2,424 15 1 16 

17 2542 37 108 145 1,152 1,221 2,373 15 1 16 

18 2543 37 145 182 1,143 1,232 2,375 15 1 16 

19 2544 34 104 138 1,145 1,261 2,406 15 1 16 

20 2545 31 99 130 1,100 1,255 2,355 15 1 16 

21 2546 29 96 125 1,056 1,225 2,281 13 1 14 

22 2547 30 90 120 969 1,155 2,124 13 1 14 

จำนวนข้าราชการครู นักเรียน นักการภารโรง   
โรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2526 - 2564 
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               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

ที ่ ปีการศึกษา 
จำนวนครู - อาจารย ์ จำนวนนักเรียน จำนวนนักการภารโรง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

23 2548 26 91 117 1,098 1,379 2,477 13 1 14 

24 2549 29 96 125 1,127 1,402 2,529 13 1 14 

25 2550 32 100 132 1,188 1,531 2,719 12 1 13 

26 2551 35 107 142 1,248 1,535 2,783 11 1 12 

27 2552 31 103 134 1,164 1,437 2,601 10 1 11 

28 2553 36 102 138 1,215 1,447 2,662 10 1 11 

29 2554 39 106 145 1,233 1,465 2,698 9 1 10 

30 2555 44 109 153 1,209 1,456 2,665 9 1 10 

31 2556 42 109 151 1,215 1,375 2,590 9 1 10 

32 2557 42 109 151 1,218 1,328 2,546 9 1 10 

33 2558 33 93 124 1085 1013 2098 8 1 9 

34 2559 33 92 121 887 1,009 1,889 7 1 8 

35 2560 32 80 112 928 1,014 1,942 7 1 8 

36 2561 27 75 102 838 865 1,703 6 1 7 

37 2562 25 67 92 764 841 1,605 5 1 6 

38 2563 22 61 87 881 619 1,500 5 1 6 

39 2564 23 59 82  756 844 1,529 4 1 5 

40 2565 24 60 84 710 798 1508 3 1 4 
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               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

       
 

ข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2564 
 

วิชา/ปีการศึกษา ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2560 

ระดับโรงเรียน 46.54 26.45 22.74 30.27 31.50 
ระดับจังหวัด 46.93 29.37 24.65 31.27 33.06 
ระดับสังกัด 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 
ระดับภาค 46.46 28.64 23.93 31.13 32.54 

ระดับประเทศ 48.29 30.45 26.30 32.28 34.33 
ปีการศึกษา 2561 

ระดับโรงเรียน 50.31 27.36 26.10 33.17 34.24 
ระดับจังหวัด 53.06 28.73 28.92 35.57 36.57 
ระดับสังกัด 55.04 29.10 30.28 36.43 34.24 
ระดับภาค 52.14 27.65 27.89 35.07 36.57 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.71 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับโรงเรียน 51.71 29.94 22.42 28.88 33.24 
ระดับจังหวัด 54.36 32.01 25.57 29.98 35.48 
ระดับสังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 
ระดับภาค 53.68 30.80 24.71 29.58 34.69 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับโรงเรียน 51.96 31.50 23.26 29.52 34.06 
ระดับจังหวัด 53.45 33.21 24.91 29.45 35.25 
ระดับสังกัด 55.18 34.14 25.82 30.17 36.03 
ระดับภาค 52.74 31.92 23.82 28.99 34.36 

ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.00 

ข้อมูลพื้นฐานผลการประเมินระดับชาติ ม.3 และ ม.6                 

เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
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               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

วิชา/ปีการศึกษา ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2564 

ระดับโรงเรียน 45.65 27.33 20.09 28.22 30.32 
ระดับจังหวัด 48.06 29.73 23.16 30.43 32.85 
ระดับสังกัด 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84 
ระดับภาค 48.34 28.85 22.91 30.48 32.65 

ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนขามแก่นนคร 
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
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               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนขามแก่นนคร 

 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนขามแก่นนคร 
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนขามแก่นนคร 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนขามแก่นนคร 
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย



29 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ระดับโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ปีการศึกษา 2560-2564 

 
 

 
 
 

2. ข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560-2564 
 

วิชา/ 
ปีการศึกษา 

ไทย สังคม
ศึกษา 

อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 
ระดับโรงเรียน 48.06 34.47 23.44 20.23 27.05 30.65 
ระดับจังหวัด 47.54 33.69 26.27 22.81 28.46 31.75 
ระดับสังกัด 50.07 34.96 27.91 24.64 29.48 33.41 
ระดับภาค 46.63 33.03 24.36 20.98 27.41 30.48 

ระดับประเทศ 49.25 34.70 28.31 24.53 29.37 33.23 
ปีการศึกษา 2561 

ระดับโรงเรียน 43.08 33.03 25.33 25.93 28.51 31.18 
ระดับจังหวัด 45.72 34.39 29.14 28.55 29.68 33.50 
ระดับสังกัด 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 35.32 
ระดับภาค 44.29 33.93 27.23 26.15 28.84 32.09 

ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ระดับโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                                                                            

2560 2561 2562 2563 2564
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วิชา/ 
ปีการศึกษา 

ไทย สังคม
ศึกษา 

อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 
ระดับโรงเรียน 36.52 33.76 24.07 20.64 25.37 28.07 
ระดับจังหวัด 41.32 34.79 27.55 23.61 28.57 31.17 
ระดับสังกัด 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 32.62 
ระดับภาค 40.02 34.33 25.76 21.75 27.66 29.90 

ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 
ปีการศึกษา 2563 

ระดับโรงเรียน 41.23 33.80 23.92 22.31 28.96 30.04 
ระดับจังหวัด 42.57 35.25 28.21 24.49 31.79 32.46 
ระดับสังกัด 45.22 36.32 29.73 26.33 33.04 34.12 
ระดับภาค 41.52 34.89 26.31 22.83 30.64 31.24 

ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 33.79 
ปีการศึกษา 2564 

ระดับโรงเรียน 44.84 36.06 22.88 18.36 28.81 30.19 
ระดับจังหวัด 44.80 45.60 24.84 20.37 28.10 32.74 
ระดับสังกัด 47.74 37.45 25.83 21.83 29.04 32.37 
ระดับภาค 44.93 35.93 22.89 19.12 27.68 30.11 

ระดับประเทศ 46.40 36.87 25.56 21.28 28.65 31.75 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขามแก่นนคร 
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ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค ระดับประเทศ

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 

ไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขามแก่นนคร 

 
          

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนขามแก่นนคร 
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

ไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
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ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค ระดับประเทศ

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562

ไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนขามแก่นนคร 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขามแก่นนคร 
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563

ไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564

ไทย สงัคมศกึษา องักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ระดับโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ปีการศึกษา 2560-2564 

 
  

 
 

ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2554 โรงเรียนขามแก่นนครผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการ
ประเมินรอบสาม ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) คณะกรรมการ
สังกัดหน่วยประเมิน หจก.ประเมินมาตรฐานการศึกษา 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 8.83 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.07 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  10.00 9.04 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 12.64 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็สำคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ระดับโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

2560 2561 2562 2563 2564

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบสาม 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของ สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 
                และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 87.19 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป                        ใช่   ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี       ใช่   ไม่ใช่ 

• ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 

 สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    

 

 
โรงเรียนขามแก่นนคร ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน

เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษาขอนแก่น ส ังก ัด สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 5 คน 
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 13 ถึง 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 มีการจัดการศึกษา 
1 ระดับ คือ  

1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจำนวน 137 คน ผู้เรียนจำนวน 2,698 คน 
(ข้อมูล ณ ปี การศึกษา 2554) 

 
 
 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ ดังนี้ 

จุดเด่น  
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผู้เรียน คิด

เป็น ทำเป็นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัดมีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษามีผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ 
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมีประสิทธิผลของการจัดการเรยีน
การสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ  
จุดที่ควรพัฒนา  

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคุณภาพต้องปรับปรุง 

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

1 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ดีมาก 
2 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
3 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดีมาก 
4 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 
5 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
6 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

และต้นสังกัด 
ดีมาก 

7 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของ การจัดตั้งสถานศึกษา  

ดีมาก 

8 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 
 

10 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

11 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดี 
12 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระฯ                  
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้อยู่ในระดับดี โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อให้
ทราบปัญหาของผู้เรียน ดำเนินการแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหาโดยใช้หลากหลายวิธีการ เช่นการซ่อมเสริมอย่าง
เป็นระบบ  มีการทดสอบผู้เรียนรายบุคคล จัดให้ทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง เพื่อน
ช่วยเพื่อน ให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนด้วยการสรุปเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ
ดำเนินการวัดผลผู้เรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นระยะ รายงานให้ผู้เรียนทราบเพื่อเป็นแรง
กระตุ้นและให้ผู้เรียนมีกำลังใจ 

2. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาครูโดยการนำผลการประเมินการพัฒนาครูการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินแบบวัดแบบทดสอบอย่างเป็นระบบคือให้ครูวางแผนการแก้ปัญหาที่ได้จากการ
ประเมินและอื่นๆที่กำหนดระยะเวลาและวิธีการดำเนินการส่งผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของครูเป็นระยะ ๆ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้ครูทำรายงานผล
การดำเนินการเมื่อสิ้นสุดแผนการแก้ปัญหาของแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  - โครงการ To be Number One  

- โครงการบ้านดิน  
- กิจกรรมยาตราเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ  
- กิจกรรมการรณรงค์เพ่ือสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
- กิจกรรมค่ายแบ่งปันน้ำใจสู่น้องชนบท 

 
 
 
 

ที่มา : ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่  2 
สาระสำคัญของแผนปฏบิัติการ 
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ส่วนที่ 2 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์ 
แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ 
ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม 
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภัยและการเปลี ่ยนแปลงทั้ งภายในประเทศและ
ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติทั้ง มิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคมศึกษาศึกษาฯ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราช และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ สามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความ มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มี
การออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ อาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่ 
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชนจ์าก 
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ 
องค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที ่อยู ่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิ จในประเทศมีความเข้มแข็ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ 
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่ง อนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก 
และมี ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยง ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟื้นฟูฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน 
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน                  
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปราชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี ่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับ 

การพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้
ของประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมคนไทยได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนดี  เก่ง มีวินัยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ 
ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน                     

มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตยและ               
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีระบบ 
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ 
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน 
อนาคต ใช้กลไกลการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร ที่
ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวย 
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมาย                 
ที่ก าหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด             

3 ประการ ได้แก่ 
1. “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถี

ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ  ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่นๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมฯโลก สมัยใหม่ 

2. “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
           3. “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคตบน พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้
ประเทศไทย สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการ ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อม ล้ำ
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นเชคนดีเก่งและมีคุณภาพ 

โดยคนไทย มีความพร้อมทั ้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย                         
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื ่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่
สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
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ไทยที่มี ทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชา

สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือ
ส่วนรวมการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู ่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ 
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมศึกษาศึกษาฯ และสภาพแวดล้อม   ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง 
และท าประโยชน์ แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพ  อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้ง ด้านสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างวัน ทั้งภายในและภายนอก 
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้              
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสม ดุลทั้ง 3 
ด้านอันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่อประชาชนและ 

ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ 
ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง  ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ระบบ การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะ เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง
สิ ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที ่จ าเป็น มีความทันสมัย  มีความเป็นสากล                   
มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2566) 
หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12   
ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12  
    การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัยมุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ                    
การ หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม            
มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที ่ด ีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงาน และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม 
การเตรียม ความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจน
การยกระดับ คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำให้ ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อย
โอกาสและผู้ที ่อาศัย ในพื้นที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้และ
สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรีและผู้สูงอายุรวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความ
ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิง ปริมาณ และคุณภาพ 

การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
           สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงาน จะมี
จ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม        
และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์และการมีจิตสาธารณะ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12         
           เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยม ที่ดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง ที่มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียน
ค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และ ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่
สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมใน
การด าเนินชีวิตการพัฒนาในระยะต่อไป จึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความ
สมบูรณ์เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และ
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ความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน แนว
ทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

1. ปรับเปลียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม่ จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่                
พึงประสงค์อาทิส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมี
ทักษะ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีว ิต  อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา ขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็น แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
ตัวชี ้ว ัด1.1 ประชากรอายุ13 ปีขึ ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที ่สะท้อนการมีคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มขึ้น  
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน   
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

       ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน  
     ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
      ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500  
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึง

ประสงค์ 
     - ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์มีวินัย                  

มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน และให้พ่อแม่                  
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต 
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     - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัยจิตสาธารณะรวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจาก อบายมุข
อย่างจริงจัง 

2. พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนา

หลักสูตร การสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่เน้นการ พัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุม
อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรใน
สถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนการผลิต
สื่อ สร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิครอบครัวศึกษา 
อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การ
พัฒนาสุขภาพ อนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบ
ด้าน 

   -  พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์              
มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรยีนรู้   
จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ
การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิตสร้าง
แรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ ตลาดงาน 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่และโครงสร้าง
ประชากร ที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 

   - ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นผู้แนะน า และสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะ 
ทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การ จัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

  - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
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- ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบวิภาคี 
หรือสหกิจศึกษา พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนา งานวิจัยไปสู่ 
นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 

- ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนา งานวิจัยไปสู่ 
นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 

- จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่                
ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ 
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
เป้าหมายที่2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

    ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเรียนสุทธิ(ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 

   ตัวชี้วัด 2.2 สัดสว่นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 มีจ านวนเพิ่มข้ึนและความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่และภูมิภาคลดลง 

   แนวทางการพัฒนา..ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส   
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว  พื้นที่และสภาพร่างกายการดูแล 
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนการสนับสนุนค่า
เดินทาง ไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจั ยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
ของ ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อ
ระดับสูง เพ่ือป้องกัน ไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2560 -2579 เพื่อใช้เป็นแผน

ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนว 
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชี วิต โดยจุดมุ่งหมายที่ 
ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความสอดเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการ
มี งานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และ ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปาน กลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติพ .ศ . 2560 – 2579 ได้ก าหนด 
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และ ตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์: คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมือดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี 
และร่วมมือผนึก ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ
ลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของ

ประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา

แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่ว ยงานทั้งระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต้อง
ยึดถือเป็น แนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ที่เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องการด าเนิน ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ความเข้าและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการสนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ ่งเน้นที ่การจัดระบบการศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนการศึกษาแห่งชาติของ                   
ผู้ ปฏิบัติทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติมีการบริหารจัดการ                 
และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามี
คณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติโดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้ 
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด 
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที ่มุ ่งการจัดการศึกษาเพื ่อความเท่าเทียมและทั ่วถึง (Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน(Sustainable Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐระบบการ 
จัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ยุทธศาสตร์และแ นว 
ทางการพัฒนาของแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษา 
เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และพัฒนาก าลังคนตามความร้องการของตลาด 
งานและประเทศ เพ่ือการจัดศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี 
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ 
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
          6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะ
เป็นกลไก ในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และความ รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
  7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน 
ใน การก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 

 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการ
ส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระ
ทวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กระทรวงศึกษาธิการมุ ่งมั ่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                   

(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งนโยบายและแผน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น 
ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับสังคม และผลักดันให้
การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคนโดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศด้านเทคโนโลยี 
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง  

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษาย ก
กำลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE'S) การศึกษาที่เข้าใจ Supplyและตอบโจทย์ Demand 
โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล 
การนำข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) (4) e-
book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom 
Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2) การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษาเช่น STEM Coding 
เป็นต้น 
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3) การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพการเสริม
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ใน
ระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ (4) 
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่
เกิดขึ ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4) การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 
(1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5) กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 

    เรื ่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก ่

     - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไขและปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 
     - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ

รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
     - การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
    เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3  

ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา               
การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อไมให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ ่มเป้าหมายและใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ)รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7) การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ( ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 
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8) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

9) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
10) การรับเรื่องราวร้องทุกชที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบทคโนโลย ีสารสนเทศเพ ื ่อการบร ิหารจ ัดการการร ับ เร ื ่องราวร ้องท ุกข ์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

11) การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12) การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
13) การศึกษายกกำลังสอง โดย 
     - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที ่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่ วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

     - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ ,ww.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื ้อหา เพื ่อให้ผู ้เรียน ครู และผู ้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู ้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ ่านแพลตฟอร์มด ้านการศึกษาเพื ่อความเป็นเล ิศ ( Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

     -ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น 
เลิศ(Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

    - จัดทำ "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จำเป็นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

    - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการขั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

    - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

    - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานส ากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การอาชีวศึกษา
ดิจิทัล (Digital College) 
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- มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือ
การดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

- มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อดี
งดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน  

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 

- ส่งเสริมให้ผู ้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

-เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน 

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประซาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
-ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง

ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ตามที ่ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบตัิ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับโดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำร้ายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว ่าการ
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กระทรวงศึกษาธ ิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจ ัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

อนึ ่ง สำหร ับภารก ิจของส ่วนราชการหล ักและหน่วยงานท ี ่ปฏ ิบ ัต ิ ในล ักษณะงานในเชิง
หน้าที่(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อ
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่กำหนด
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

 

กรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
วิสัยทัศน์ 
  “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 
สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู ้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ                 
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มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื ่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากลนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม 
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาท่ัวถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ 

6. สถานศึกษาจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อการบรรล ุ เป ้าหมายการพัฒนาอย ่างย ั ่งย ืน ( Sustainable 
Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
นโยบาย 
  นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด 
                ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้น 
  จุดเน้นที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ 
  จุดเน้นที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเน้นที่ 3 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  จุดเน้นที่ 4 ด้านทักษะภาษา 
  จุดเน้นที่ 5 ด้านทักษะเทคโนโลยี ดิจิทัล 
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  จุดเน้นที่ 6 ด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
  จุดเน้นที่ 7 ด้านบริหารจัดการ 
ค่านิยม 

“บริหารดี มีมาตรฐาน ผสานไอที วิถีคุณภาพ” 
 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class standard school) หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนที่

มีคุณภาพ คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World 

class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไป

ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO  คือ Learning to know, Learning to do, Learning to live 

with the others, Learning to be 

1. ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย  

1. การจัดการเรียนการสอน  

2. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้  

1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  

2. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class Standard)  

3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

3. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)  

2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)  

3. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

4. โรงเรียนมาตรฐานสากลจะพัฒนาใน 5 ด้าน 

    4.1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล นำจุดเด่นจากหลักสูตร

ต่างๆ มาประยุกต์ปรับใช้  

       - ปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่างๆ ให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และจัดให้มี

กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ (Theory of 

Knowledge)  การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended Essay) และการสร้างโครงงาน (Create Project Work) 
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    4.2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

         - พัฒนารูปการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอด

รับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

   4.3. พัฒนาครู 

         - พัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ การนำนวัตกรรมเข้ามาบริหาร

จัดการชั้นเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

   4.4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 

         - พัฒนาศักยภาพการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล พร้อม

กับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 

    4.5. พัฒนาระบบการบริหาร 

          - พัฒนาบุคลากรหลักของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ 

5. คุณลักษณะ 

   1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีลักษณะดังนี้  

1) เป็นเลิศวิชาการ  

2) สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  

3) ล้ำหน้าทางความคิด  

4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  

5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

1) ด้านคุณภาพวิชาการ  

2) ด้านคุณภาพของครู  

3) ด้านการวิจัยและพัฒนา 

   3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

1) ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน  

2) ด้านระบบการบริหารจัดการ  

3) ด้านปัจจัยพื้นฐาน  

 

 

 



56 
 

               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 

        1. ภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับดำเนินการสู่มาตรฐานสากล 

1. ศึกษาทำความเข้าใจโครงการและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง 

2. จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และเสนอแผนกลยุทธ์ต่อประธาน 
กรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทำพันธะสัญญา(กรอบ)ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  

3. จัดทำสาระรายวิชาเพ่ิมเติมสู่ความเป็นเลิศ  
4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเสนอ 

หลักสูตรต่อประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  
5. จัดทำห้องปฏิบัติการ Resource Center ห้องสมุด พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ ปรับ 

บรรยากาศสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล  
6. สำรวจข้อมูลครูเพ่ือเตรียมการพัฒนา 
7. ดำเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ จัดตั้งและดำเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนา  
8. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอน โดยการมีส่วนร่วม  
9. นำเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
10. รายงานผลการประเมินโครงการ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

................................................................................................................................................ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา      
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566  มี

จำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี ้
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คณุภาพของผูเ้รียน 
       1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเหน็ 
และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  ส่งเสริมความแตกต่างระหวา่งบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสาธารณะ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชดัเจน 
       2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      2.3  ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
      2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรยีนรู ้
       2.7 การมีบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
      3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
      3.2  ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรยีนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.3  มีการบรหิารจดัการชัน้เรียนเชิงบวกโดยใชห้ลักการห้องเรยีนสีขาว 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     3.5  มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
     3.6 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนขามแก่นนคร 

(SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้   จุดแข็ง 
จุดอ่อน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรค์ของสภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้
เดินทางมาถูกทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้
อย่างไรว่าระบบการทำงานในองค์กรยังมีประสิทธิพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โรงเรียนขามแก่นนคร มีดังนี้ 
 

วิเคราะห์บริบทโรงเรียนขามแก่นนคร 
(SWOT)  

1.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก  

ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social-cultural factors) (S)  
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

1. โรงเรียนได้รับการยอมรับ และศรัทธาจากชุมชน
และสังคม 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัว ฐานะ
ยากจน ครอบครัวแตกแยกขาดการดูแลบุตร  
ส่งผลกระทบให้นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่

มีชื่อเสียง 

3. ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภาครัฐและเอกชนให้
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาของ
โรงเรียน 

3. นโยบายการคุมกำเนิด ส่งผลให้จำนวนนักเรียน

ลดลง 

4. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้
นักเรียนมีแหล่งการศึกษามีความรักในประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. การย้ายสถานีขนส่ง ออกนอกเมือง ทำให้นักเรียน

เดินทางมาไม่สะดวกส่งผลให้จำนวนนักเรียนลดลง 
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5. ภายในโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

5. นโยบายขยายห้องเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษ ทำให้จำนวนนักเรียนลดลง 

6. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมือง ทำให้การเดินทางมา
ค่อนข้างสะดวก 
 

 

7. มีสถานที่สำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
 
8. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ และมีความเชื่อมั่น
ครูผู้สอน 
 

 

9. สถานศึกษามีโครงสร้างบริหารงานที่ชัดเจน มีการ
กระจายอำนาจการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม 
 

 

ภายนอก ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) (T) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

1. ความก้าวหน้า และความจำเป็นทางเทคโนโลยี 

ส่งผลให้มีสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์มาก

ขึ้น 

1. มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุ เช่น ร้านเกม โทรศัพท์มือถือ 

ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต 

2. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทำให้นักเรียน

สามารถสืบค้นข้อมูลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกห้องเรียน 

2. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน

เทคโนโลยี เช่น ร้านอินเทอร์เนตร้านเกม 

3. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีหลากหลายทั้งสถาบันการศึกษาและองค์กร

เอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน  

3. นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในทางที่ไม่ถูกต้องทำให้

เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) (E) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า องค์กรเอกชน
บริจาคทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการศึกษา 

1. ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ส่งผลกระทบต่อการ
สนับสนุนการศึกษา  
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ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 
2. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยการรับจ้างใน
ภาคเกษตรกรรมและเอกชน 

2. รายได้ผู้ปกครอง ส่งผลต่อการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการของโรงเรียน  
3. ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัด เพ่ือหา
รายได้ทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน 
4. นักเรียนบางส่วนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาโรงเรียนค่อนข้างสูง 

ปัจจัยด้านการการเมือง กฎหมายและนโยบาย (Political and Legal factors) (P) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เอ้ือให้ทุกคนมี
โอกาสทางศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

1. การลดอัตรากำลังของครู มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา 

2. นโยบายจัดให้มีการเรียนการสอนตามความต้องการ
ในท้องถิ่น 

2. นโยบายของรัฐ และ หลักสูตรที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การดำเนินงานต้อง
ปรับเปลี่ยน ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในกาพัฒนา 

3. กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ส่วนมาก มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ. การศึกษา 

3. นโยบายจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยัง
ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
4. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจในนโยบายการปฏิรูป 
พ.ร.บ. การศึกษา  

 
1.2.2 สภาพแวดล้อมภายใน 
 ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) (S1) 
สภาพแวดล้อมภายในด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) (S1) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ 

1. บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษ ส่งผลให้บุคลากรไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดการเรียนการสอนไม่
เต็มตามศักยภาพ 

2. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจครอบคลุม
โครงสร้างการบริหารการศึกษา ทำให้ผลการ
ปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ 
 

2. บุคลากรทางการสอนขาดความรู้ความชำนาญใน
ด้านการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
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3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายเป็น
ผลดีต่อการจัดการศึกษา 

3. บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษไม่ตรงตาม
ความสามารถ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพ 

สภาพแวดล้อมภายในด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) (S1) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

4. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นใน
การพัฒนาโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จ 

 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน 

 

6. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุตาม
เป้าหมายหลักสูตร สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและ
สังคม 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service/Products) (S2) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริม 
ทางด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม สุขภาพ
พลานามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์
และส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 

1. โรงเรียนขาดวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัด
การศึกษาและการบริการสาธารณูปโภค 

2. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำสาระ
เพ่ิมเติม หลักสูตรท้องถิ่น อย่างหลากหลายตาม
ความต้องการของนักเรียน สามารถนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

2. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทำให้ผล
การทดสอบของโรงเรียนต่ำลง 

3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ให้บริการสถานทีเ่พ่ือส่งเสริมการเรียนรู้กับบุคลากร
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

3. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของ
การศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและ
นักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียนไม่ครบ 100%   

4. ครูเต็มใจให้บริการแก่ผู้ปกครอง และ
บุคคลภายนอก 

4. ผู้เรียนบางส่วนไม่มีจิตสาธารณะ ขาดความมี
ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 

สภาพแวดล้อมภายในด้านบุคลากร (Man) (M1) 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการ
เรียนรู้และตรงตามสาขาวิชา  

1. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้สื่อนวัตกรรมใน
การเรียนการสอน 



63 
 

               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

2. ครูเกษียณอายุราชการมาก ไม่ได้รับอัตราทดแทนใน
สาขาที่กลุ่มสาระฯต้องการ 

สภาพแวดล้อมภายในด้านบุคลากร (Man) (M1) 

3. บุคลากรมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 3. การมอบหมายงานภาระหน้าที่ งานพิเศษไม่
ครอบคลุมบุคลากรทุกคน  

4. บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กร ทำงานเป็นทีม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

4. บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

5. บุคลากรมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
เพ่ือนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางการจัดการเรียนการสอน
และงานพิเศษ 
 
สภาพแวดล้อมภายในด้านการเงิน (Money) (M2) 

1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  

1. จำนวนนักเรียนที่ลดลงส่งผลต่องบประมาณที่
ได้รับ ทำให้การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ 

2. การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ เป็นระบบ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ
ทางด้านการจัดทำการเงินและบัญชี  

3. โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก 
ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ 
4. มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ตลอดปีการศึกษา 
สภาพแวดล้อมภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) ( M3)  

1. อาคารเรียนที่มีความพร้อมและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ห้องสมุดมีสื่อเทคโนโลยีและหนังสือไม่หลากหลาย 
ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและสืบค้น 

2. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตไร้สาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ในโรงเรียน 

2. ห้องปฏิบัติการขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  

3. มีการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

3. ห้องเรียนขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
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4. มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่อย่าง
สม่ำเสมอ ส่งผลต่อบรรยากาศในการเรียนการสอนที่
ดี 

4. ไม่มีห้องประชุม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

สภาพแวดล้อมภายในด้านการจัดการ (Management) (M4) 

1. ผู้บริหารเป็นผู้นำในการทำงาน 1. บุคลากรขาดการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 
2. มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วมมีแผนการทำงานที่ชัดเจน 
มอบหมายงานตามความถนัด ส่งผลให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพ  

2. กิจกรรมพิเศษมากเกินไป จึงทำให้มีการหยุดเรียน
บ่อย ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 

3. มีการนำระบบ PDCA มาใช้ในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน 

3. การบริหารจัดการไม่เหมาะสม เช่น การให้ความดี
ความชอบ ทำให้บุคลากรบางส่วนขาดขวัญและ
กำลังใจ 

4. มีการนิเทศครูและบุคลากรด้านการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

4. การประชุม PLC ขาดการสะท้อนผลเพ่ือพัฒนา
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

5. มีรูปแบบการบริหารงาน KKN Model ที่ชัดเจน 
6. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
7. โรงเรียนมีโครงการโรงเรียนสีขาวในการดูแลและ
แก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดและอบายมุข 

 
ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนขามแก่นนคร  
 จากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน โดยทั่วไปของโรงเรียน เป็นบริบทที่สำคัญ ในการตัดสินใจเพ่ือ
วางแผนพัฒนาโรงเรียน โดยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน โดยดำเนินการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT ตามแนวคิดการวิเคราะห์เชิงสถิติ สภาพแวดล้อม
ภายนอก STEP และสภาพแวดล้อมภายใน 2S4M เป็นหลัก มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  
ตารางท่ี 1  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  โรงเรียนขามแก่นนคร  

สภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห์ 

1.  ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (Social) 

0.35 4.19 -3.69 1.47 -1.29 0.18 

2. ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 

0.25 4.18 -3.76 1.04 -0.94 0.11 
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สภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห์ 

3.  ด้านเศรษฐกิจ   
( Economic) 

0.22 3.91 -3.79 0.86 -0.83 0.03 

4.  ด้านการเมืองและ
กฎหมาย(Politic) 

0.18 4.00 3.64 0.72 -0.65 0.07 

รวม 1.00 - - 4.09 -3.72 0.37 
 

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน พบว่า โรงเรียนขามแก่นนคร มี

โอกาสที่ระดับ 4.09 สูงกว่าอุปสรรค ซึ่งอยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 3.72 มีความแตกต่างกันที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.37 

พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี ่ย สูงสุด 4.19 ด้าน

เศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด 3.91 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรม    เป็นโอกาสที่

โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนให้

การสนับสนุน ร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ   เป็นอุปสรรค

เนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้น้อย ส่วนมากไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัด ทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน 

ส่งผลกระทบต่อด้านการศึกษา  

 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โรงเรียนขามแก่นนคร 

สภาพแวดล้อมภายใน น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน สรุปผล 

การวิเคราะห์ 
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(Structure ) 

0.20 4.18 -3.81 0.84 -0.76 0.07 

2.   ด้านผลผลิตและการบริการ 
(Service and Products  ) 

0.14 4.25 -4.21 0.60 -0.59 0.01 

3. ด้านบุคลากร  (Man) 0.19 4.35 -3.95 0.83 -0.75 0.08 
4.  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน 
(Money) 

0.12 3.88 -4.27 0.47 -0.51 -0.05 
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สภาพแวดล้อมภายใน น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน สรุปผล 

การวิเคราะห์ 
5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ 
(Materials) 

0.10 4.07 -3.77 0.41 -0.38 0.03 

6.  ด้านการบริหารจัดการ   
( Management  ) 

0.25 4.05 -4.01 1.01 -1.00 0.01 

รวม 1.00 - - 4.14 -3.99 0.15 
 

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า โรงเรียนขามแก่นนคร มีจุดแข็ง ระดับ

คะแนนเฉลี่ย 4.14 สูงกว่าจุดอ่อนอยู่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.99 มีความแตกต่างกันที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.15 

เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในรายด้านพบว่า ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.35 ด้านประสิทธิภาพทาง

การเงิน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด-4.27 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าด้านบุคลากร  เป็นจุดแข็งเพราะบุคลากรมีความรู้

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตรงตามสาขาวิชา มีวัฒนธรรมองค์กร ทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพครู ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จุดอ่อนคือด้านประสิทธิภาพทาง

การเงิน เนื่องจากขาดความคล่องตัวของการเบิกจ่ายเงินที่มีระเบียบความคุม  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ

ชำนาญเฉพาะทาง ด้านการจัดทำการเงินและบัญช 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนขามแก่นนคร   

ปัจจัย สรุปค่าน้ำหนัก 
คะแนน 

 
ปัจจัย 

สรุปค่าน้ำหนัก 
คะแนน 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
(S) 

+0.18 1. ด้านบุคลากร(M1) +0.08 

2. ด้านเทคโนโลยี(T) +0.11 2. ด้านโครงสร้างและนโยบาย(S1) +0.07 
3. ด้านการเมืองและกฎหมาย
(P) 

+0.07 3. ด้านการจัดการ(M4) +0.03 

4. ด้านเศรษฐกิจ(E) +0.03 4. ด้านการบริการและคุณลักษณะ
ผู้เรียน(S2) 

+0.01 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์(M3)  +0.01 
6. ด้านการเงิน(M2) -0.05 

สรุปปัจจัยภายนอก +4.09 -3.72 +4.14 +4.14 -3.99 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 0.19 เฉลี่ยปัจจัยภายใน 0.07 
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จากตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินสถานภาพ โรงเรียนขามแก่นนคร เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อม

ภายนอกรายด้านพบว่าด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นโอกาสมากที่สุด ที่โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธา

จากชุมชนและสังคม ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนให้การสนับสนุน  ร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนด้านเศรษฐกิจ เป็นอุปสรรค เนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้น้อย ส่วนมาก

ไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัด ทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน ส่งผลกระทบด้านการศึกษา เมื่อพิจารณา

สภาพแวดล้อมภายในรายด้าน พบว่าด้านบุคลากรเป็นจุดแข็ง เพราะบุคลากรมีความรู้ความสารถในการ

จัดการเรียนรู้ ตรงตามสาขาวิชา มีวัฒนธรรมองค์กร ทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ แต่มีจุดอ่อนคือด้านประสิทธิภาพการเงิน เนื่องจากขาด

ความคล่องตัวของการเบิกจ่ายเงินที่มีระเบียบครอบคลุมขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ด้าน

การจัดทำการเงินและบัญชี  

แผนภาพแสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนขามแก่นนคร (SWOT Analysis) 
     เมื่อนำ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน มาสร้างเป็นแผนภูมิ 2x2  โดย 
 1. กำหนดแกนตั้งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านบนแทนโอกาส (Opportunities) หรือ (O) 
ด้านล่างแทนอุปสรรค (Threats) หรือ (T) 
 2. กำหนดแกนนอนเป็นสภาพแวดล้อมภายใน ด้านซ้ายแทนจุดแข็ง (Strengths) หรือ (S) ด้านขวา
แทนจุดอ่อน (Weakness) หรือ (W) 
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จากการพิจารณากราฟ 2x2 ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ

สำรวจโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนที่มีผลต่อการดำเนินการ  (SWOT) แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีสภาพ

ปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งพิจารณาจากพื้นที่วงรี วงใน(สีแดง) คือพื้นที่ที่โรงเรียนจะต้องให้ความสำคัญในการ

กำหนดยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาได้ว่าสภาพปัจจุบันของโรงเรียนขามแก่นนคร นั้นอยู่ในตำแหน่งดาวรุ่ง 

(STAR) หมายถึง มีสภาพแวดล้อมภายในที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ในขณะที่มีสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ืออำนวยต่อ

การดำเนินการ สรุปเป็นทิศทางได้ว่า สภาพปัจจุบันของโรงเรียนขามแก่นนคร ควรกำหนดยุทธศาสตร์ ใน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น  

ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  

 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน โรงเรียนขามแก่นนคร ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายนอก   จาก
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมายและการเมือง ว่าเป็นโอกาสหรือ
อุปสรรค ในการพัฒนา ส่งเสริม หรือสนับสนุน และพิจารณาสภาพแวดล้อม ภายใน จากปัจจัยด้านบุคลากร                    
ด้านโครงสร้างและนโยบาย  ด้านการจัดการ ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรี ยน ด้านวัสดุอุปกรณ์                        
ด้านการเงิน เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการดำเนินงาน สรุปผลได้ดังนี้  

โรงเรียนขามแก่นนคร  มีสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เอื้อต่อโรงเรียนมากที่สุด คือ  ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เพราะโรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน  ร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนด้าน  ที่เป็น
อุปสรรคมากที่สุดคือ ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้น้อย ส่วนมากไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัด               
ทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน ส่งผลกระทบด้านการศึกษา  

สภาพแวดล้อมภายใน ของโรงเรียนขามแก่นนคร มีปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน จุดแข็งที่เป็น
จุดเด่นของโรงเรียนคือ ด้านบุคลากร เพราะบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตรงตาม
สาขาวิชา มีวัฒนธรรมองค์กร ทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ มีจุดอ่อนคือด้านประสิทธิภาพทางการเงิน เนื่องจากขาดความคล่องตัวของการเบิก
จ่ายเงินที่มีระเบียบครอบคลุมขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางด้านการจัดทำการเงินและบัญชี  
 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนขามแก่นนคร 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
        ภายในปี 2566 โรงเรียนขามแก่นนคร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ปรัชญาของโรงเรียน 

รักหน้าที่  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

วิชาการดี กิจกรรมเด่น เน้นทักษะชีวิต มีจิตอาสา 
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เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
เป็นกัลยาณมิตร มีจิตอาสา 

ค่านิยม 
ร่วมคิด ร่วมทำ มีจิตอาสา พาสู่ความสำเร็จ 

วัฒนธรรมของโรงเรียน 
รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน 
           โรงเรียนขามแก่นนคร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
การขับเคลื่อน 3 ระบบ คือ 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) 
2. ระบบการจัดการเรียนรู้ ( Learning Management System) 
3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care Management System) 

1.ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) หมายถึง การดำเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน หรือข้อกำหนดที่ต้องการระบบบริหารการจัดการคุณภาพ ประกอบไปด้วยงานที่สำคัญ ดังนี้ คือ  

1.1 การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Management)  
     เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการวางแผนคุณภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารคุณภาพ 

โดยที่การจัดการคุณภาพจะต้องบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานทุกระดับ ตั้งแต่ การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
กลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ ที่จะต้องคำนึงถึงความจำเป็น และให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพที่เป็น
รูปธรรมและเข้าถึงทุกส่วนขององค์การโดยผู้บริหารจะต้องสร้างวิสัยทัศน์คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจและนำวิสัยทัศน์ มาแปลเป็นภารกิจ กลยุทธ์ และแผนคุณภาพที่มีความชัดเจน ครอบคลุม และเป็น
รูปธรรม 

1.2 การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement)  
     เป็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพขององค์การจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบแล

ต่อเนื่องด้วยความรอบคอบและความเข้าใจในข้อจำกัดของสถานการณ์โดยผู้พัฒนาคุณภาพจะต้อ งศึกษา 
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักเหตุผล และหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยพยายามหาวิธีการที่
เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพที่สุด (Simple but Efficient) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาผลงาน                
ซึ่งต้องดำเนินงานผ่านการบริหาร การฝึกอบรม และการเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สมาชิกทุกคนมีจิตสำนึก 
มีความมุ่งมั่นและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในทุกระดับ เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุความเป็น
เลิศ (Excellence) ของคุณภาพและการดำเนินงาน 

1.3 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
     เป็นกระบวนการจัดระบบการทำงาน และการปฏิบัติการ เพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิต มีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ ซึ่งจะดำเนินการโดยกำหนดมาตรฐานเกณฑ์และวิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ                  
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เพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับมาตรฐาน โดยปรับการดำเนินงานและผลลัพธ์ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน         
2. ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) หมายถึง กระบวนการดำเนินงานการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการดำเนินการตั้งแต่การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ
การสอน การวัดผลและการประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 การบริหารหลักสูตร (Curriculum)   
                  มีการวางแผนการสร้างหลักสูตรการนำหลักสูตรไปใช้การนิเทศติดตามหลักสูตรและประเมินผล
การใช้หลักสูตร โดยใช้ทรัพยากรการบริหารให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้เรียน ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร   
 2.2 การจัดการเรียนการสอน (Instruction)  
      ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้
ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความส ามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตา
มรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้
ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งครูผู้สอนต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงวิธีการสอนอยู่เสมอ 
 2.3 การนิเทศการสอน (Supervision)  
      มีกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ทำหน้าที่นิเทศและผู้รับการนิเทศโดยการช่วยเหลือ 
สนับสนุน ส่งเสริม ให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้  
และพัฒนาการในด้านต่างๆ ของผู้เรียน เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน 
  2.4 การวัดผล (Measuring)  
       มีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม
ผู ้เร ียน โดยการเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้ด ้วยวิธ ีการที ่ช ัดเจน และกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื ่อให้ทราบ
ความก้าวหน้า ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติเพื่อการสร้างพฤติกรรมในการทำงาน ประกอบด้วย ตัว
วัดผล (Indicator) วิธีการวัด (Measurement Method) และ ระดับ (Level) มีการป้อนกลับ (Feed Back) 
และส่งเสริมให้การวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน มีเครื่องมือวัดผลที่ดี  และมีความยุติธรรม  
 2.5 การประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation)  
      มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และรวบรวมหลักฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสภาพจริงของกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจการเรียนรู้ของผู้เรียน วินิจฉัย
ปัญหาการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน ตัดสินระดับความสามารถของผู้เรียนโดยมุ่งหวัง
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พัฒนาผู ้เร ียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ นำไปสู ่การปรับการเรียนและเปลี ่ยนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care Management System) หมายถึง กระบวนการ 

ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำเนินชีวิต
และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง โดยมีครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการดังกล่าวและมี
การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีมาตรฐาน
คุณภาพและหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ มีข้ันตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   
     โดยการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียน ในด้านการเรียน ความสามารถ สุขภาพ สุขภาพจิตและ

พฤติกรรม เศรษฐกิจ การคุ้มครอง และด้านอื่น ๆ เช่น เพศ ยาเสพติด โดยใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ ประกอบการคัดกรองนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 

3.2 การคัดกรองนักเรียน  
     เป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน จากเครื่องมือและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มา

จำแนกตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน เพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
- กลุ่มปกติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมและพัฒนา   
- กลุ่มเสี่ยง ซึ่งต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขตามแต่กรณี   
- กลุ่มมีปัญหา ซึ่งต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน  

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
     การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ให้คุณภาพมากยิ่งขึ้น

ตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง 
ๆ มีโดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที ่หลากหลาย โดยใช้กิจก รรมที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้าน การจัดประชุมผู้ปกครองชั้น
เรียน (Classroom Meeting) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพ และกิจกรรมที่
ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

3.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
     โดยมีการใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้แก่ การ

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น การประสานกับครูและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการจัดกิจกรรมสำหรับการป้องกันและ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา เช่น กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
กิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง จิตสังคมบำบัด เป็นต้น  
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3.5 การส่งต่อ (ภายในและภายนอก)  
     ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น อาจมีบางกรณีที่มีความ

ยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ควรดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็ วขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของนักเรียน การส่งต่อ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การส่งต่อภายใน เป็นการส่งต่อ
จากครูที่ปรึกษาไปยังครูแนะแนว ครูกิจการนักเรียน ครูพยาบาล ครูประจำวิชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนได้ ภายในโรงเรียน และ 2) การส่งต่อภายนอก เป็นการส่งนักเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
สถานศึกษา เนื่องจากเห็นว่าปัญหาของนักเรียนคนนั้นควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษช่วยเหลือ โดยมีกระบวนการ
ติดตามเพ่ือรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

KHAM MODEL 

Kham Model หมายถึง การบริหารจัดการ 3 ระบบ  คือ  ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการ
เรียนรู้  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ เกิดทักษะชีวิต มีจิตอาสา มีความพอเพียง  
ตามเป้าหมายที่วางไว้  ขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  

 K : Knowledge หมายถึง ความรู้ความสามารถ โดยสรา้งเครือข่ายร่วมกันในรูปแบบการจัดการความรู ้
(KM) โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีทักษะชีวิต 

Knowledge of teachers   
1. ครูมีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ครูมีความรู้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
3. ครูมีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
4. ครูมีการวัด การประเมินผลมีคณุภาพ    
5. ครูมีความรู้ในการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน 
6. ครูมีความรู้ในการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน 
7. ครูมีความรู้ในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
8. ครูมีความรู้การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

Knowledge of Students     
     1. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร 
     3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิด 
     4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     5. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     6. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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2. H :Human Relationships  หมายถึง มนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน สร้างความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้   

Human Relationships of Teachers   
1. ครูสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน  
2. ครูปฏิบัติงานตามแผนทีว่างไว้  
3. ครูมีการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน  
4. ครูทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย  
5. ครูมีเครือข่ายในการทำงานทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

Human Relationships of Students     
      1.  นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำงาน  
       2. นักเรียนปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว ้
        3. นักเรียนมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
        4. นักเรียนปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และสำเร็จตามเป้าหมาย  
       5. นักเรียนมีเครือข่ายในการเรียนรู้  

3. A : Achievement  หมายถึง การทำงานที่มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
    Achievement of Teachers  
    1.ครูพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  
    2. ครูส่งเสริมความสามารถตามความถนัดของผู้เรียน  
   Achievement of Students     

        1.  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา 
     2. ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต 
     3. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 
     4. ผู้เรียนมีห่างไกลยาเสพตดิ 
     5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดของตนเอง  

          4. M : Management หมายถึง การบริหารจัดการโดยใช้ 3 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบ
การจัดการเรียนรู้  และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
Management of Teachers  

การดำเนินงานระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      1.การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ ์
      2.การปรับปรุงคุณภาพ  
      3. การควบคุมคุณภาพ 
การดำเนินงานระบบการจัดการเรียนรู้  
      1. การบริหารหลักสูตร  
      2. การจัดการเรียนการสอน  
      3. การนิเทศการสอน  
      4. การวัดผล  



74 
 

               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

      5. การประเมินผลการเรียนรู้  
 
การดำเนินงานระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน  
     1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
     2. การคัดกรองนักเรียน  
     3. การส่งเสริมและพัฒนานกัเรียน  
     4. การป้องกันและแก้ไขปญัหา  
     5. การส่งต่อ (ภายในและภายนอก) 

วงจร KHAM Model 

 
 
สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
           2. ความสามารถในการคิด 
           3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
           4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
           5. ความสารถในการใช้เทคโนโลยี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
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5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ 
1. มคีวามรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
           12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
จุดเน้น 

การเชื่อมโยงจุดเน้น การพัฒนาโรงเรียนขามแก่นนคร ปี 2563 – 2566 กับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มี 5 
จุดเน้น คือ 

1. เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและศักยภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล 
       1.1 เน้นการพัฒนาคุณภาพวิชาการ เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET และการแข่งขัน
ระดับชาติ ตลอดถึงให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
       1.2 เน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื ่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เอื ้อต่อการพัฒนา
นักเรียน 
       1.3 เน้นการเฝ้าระวังคุณภาพ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียน ครู และบุคลากร 

2. เน้นสร้างคุณธรรม จริยธรรมกับผู้เรียน 
       2.1 เน้นผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
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       2.2 เน้นผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ 
  3. เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
      3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผู ้ เร ียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
  4. เน้นการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ มีทักษะ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบสอน 
และมีจิตสำนึกแห่งการเป็นครูที่ดี เป็นครูมืออาชีพ 
      4.1 ผู้บริหารและครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
      4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการวิจัยและการนำผลการวิจัยและนวัตกรรม
มาใช้ 

5. เน้นการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
     5.1 เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ  
     5.2 การจัดการศึกษาสู่อาเซียน 
    5.3 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  
พันธกิจ - Mission 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะและห่างไกล                

ยา เสพติด 
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ระบบคุณภาพและสร้างภาคีเครือข่าย    
5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน 
6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัดและความ

แตกต่างระหว่างบุคคลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
7. จัดกระบวนการเรียนการสอนการวัด การประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ   เอื้อต่อการพัฒนา

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
8. ส่งเสริมการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
9. ส่งเสริมการบูรณาการงานสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโรงเรียนอีโคสคูล 
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เป้าประสงค์ – Goals 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุงพุทธศักราช 2560) และตามมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะตาม หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจดัการ

เรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
4. สถานศึกษามีระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ การศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างยั่งยืน 
5. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อเป็นสถานศึกษา

แห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. ครูมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตาม

มาตรฐานสากล  ตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัดและ   
    ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

7. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการ
พัฒนาตามศักยภาพผู้เรียน 

8. ครูมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

9. ครูมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
โรงเรียนอีโคสคูล 

 
กลยุทธ์โรงเรียน ปี พ.ศ.2563 – พ.ศ.2566 

1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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กรอบแผนการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 

ปี พ.ศ. 2563 – 2566 

วิสัยทัศน์  ภายในปี 2566 โรงเรียนขามแก่นนคร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน
การศกึษาของ  

สมศ. 

มาตรฐาน
การศกึษา
โรงเรียน 

ขามแก่นนคร 

พันธกิจ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ 

มาตรฐานที่  1  
คุณภาพ ของ
ผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

1.2  คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1.  คุณภาพ
ของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
1.2  
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

1. พัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ตาม
มาตรฐาน
การศึกษาและ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
(ฉบัปรับปรุง
พุทธศักราช 2560) 
และตาม
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน 

 

1. โครงการ
พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
 
 

2. น้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิต มีจิต
สาธารณะและ
ห่างไกลยาเสพติด 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีทักษะ
ชีวิตและจสิาธารณะ
ตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

2. โครงการ
พัฒนา
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

มาตรฐานที่  2  
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
 

2.กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

3. ส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้            
ความเชีย่วชาญ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3. ครูและบุคลากร 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีความรู้
เชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานวชิาชีพ
และสามารถจัดการ
เรียนการสอนตาม
มาตรฐานสากล 

2. พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

3. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ 
บริหารและการ
จัดการ 
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มาตรฐาน
การศกึษาของ  

สมศ. 

มาตรฐาน
การศกึษา
โรงเรียน 

ขามแก่นนคร 

พันธกิจ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ 

4. บริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้
ระบบคุณภาพและ
สร้างภาคี
เครือข่าย    

4. สถานศึกษามีระบบ
คุณภาพในการบริหาร
จัดการ การศึกษา 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
อย่างมปีระสทิธิภาพ
อย่างยั่งยนื 

5. ส่งเสริมและ
พัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู ้มีสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่มี
คุณภาพเพ่ือการ
จัดการเรียน           
การสอน 

5. สถานศึกษามี
อาคารสถานที ่
สิ่งแวดล้อม มีสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่ทันสมัย
เพ่ือเป็นสถานศึกษา
แห่งการเรียนรู้           
อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่  3  
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 

3.กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

6. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 
เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการ 
ความถนัดและ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

6. ครูมีการจัดการ
เรียนการสอนตรง
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ
ตามมาตรฐานสากล  
ตอบสนองต่อความ
ต้องการ ความถนัด
และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

3. พัฒนา
กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป ็
สำคัญ 

4. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการ 
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ  
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มาตรฐาน
การศกึษาของ  

สมศ. 

มาตรฐาน
การศกึษา
โรงเรียน 

ขามแก่นนคร 

พันธกิจ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ 

7. จดักระบวนการ
เรียนการสอนการ
วัด กาประเมินผล                     
ที่หลากหลาย
อย่างมีคุณภาพ   
เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียน           
อย่างรอบด้าน 

7. ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผลทีท่ี่
หลากหลายอย่างมี
คุณภาพ เอ้ือต่อการ
พัฒนาตามศักยภาพ
ผู้เรียน 

8. ส่งเสริมการบูร
ณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์เพ่ือ
การเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

8. ครูมีการจัดการ
เรียนการสอนบูรณา
การงานสวน
พฤกษศาสตร์เพ่ือ
การเรียนการสอนให้ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

 

การวิเคราะห์กลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และโครงการที่สอดคล้องกับ 

มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2566 

กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
ขามแก่นนคร 

โครงการ 

1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 1.  คุณภาพของผู้เรียน 1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ 
    ผู้เรียน 
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ของผู้เรียน 
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กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
ขามแก่นนคร 

โครงการ 

2. พัฒนากระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

2. กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการ
จัดการ 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการการจัด 
การเรียนการสอน  

 

ตารางวิเคราะห์กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัววัดที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   

ปีการศึกษา 2563-2566 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัววัด 
1. พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560) และตามมาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

6 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

4 

2. พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

3. ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
ความรู้เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

3. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการ 
บริหารและการจัดการ 

7 

4. สถานศึกษามีระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ 
การศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 
5. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม มีสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพ่ือเป็น
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3. พัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6. ครูมีการจัดการเรยีนการสอนตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล  ตอบสนองต่อความต้องการ ความ
ถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 4. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการการ
จัดการเรียนการสอน 

6 



82 
 

               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัววัด 
7. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลที่ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอ้ือต่อการ
พัฒนาตามศักยภาพผูเ้รียน 

 

8. ครูมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

รวมทั้งสิ้น 23 
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โครงการที่ 1 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คื อ 3Rx7C ซึ่ง 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน) 

Riting (Writing=การเข ียน) และ Rithmetics (arithmetics=คณิตศาสตร์ ) ส่วน 7C  ได ้แก่ Critical thinking & 

problem solving (การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (การคิดสร้างสรรค์และการคิดคน้

นวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ความเข้าใจบนวัฒนธรรมที ่แตกต่างหลากหลาย) Collaboration 

teamwork & leadership (การประสานความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู ้นำ)  Communications. 

Information & media literacy (การสื่อสารและการมีความรู้เท่าทันสื่อและข้อมูล) Computing & ICT literacy 

(คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ) และ  Career& learning skills (ทักษะอาชีพและการเรียนรู้) 

 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องมีความสามารถในการ

สื่อสาร การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง 

สามารถค้นหาความรู้ใหม่ ๆ  ได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะ

จัดประสบการณ์ให้แก้ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทางด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการคิดสรา้งสรรค์

และคิดค้นนวัตกรรมบนพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานา

โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐานของ สมศ.ที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1-6 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่น ความคิดเหน็และแก้ปัญหา      
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนขามแก่นนคร 
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ประเทศ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก และในการจัดกิจกรรม 

โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ด้วยการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน

ประเมินและปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

 โรงเรียนขามแก่นนครจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียน และ

สื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดและแก้ปัญหา ด้วยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความก้าวหน้า

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

ตลอดจนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน จนเป็นบทบาทสำคัญของสถานศึกษาที่จะพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์

2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

2.2. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

       แก้ปัญหา 

2.3. เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม 

2.4. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

2.5. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2.6. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. ร้อยละ 55 ของผู้เรียนมีได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด 

    คำนวณ 

2. ร้อยละ 55 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  

    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม 

4. ร้อยละ 65 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

5. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่ได้รับพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. ผู้เรียนมีได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 2. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 

    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 3. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม 

 4. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

 5. ผู้เรียนที่ได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6. ผู้เรียนที่ได้รับพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

   ขั้นตอนการดำเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    -สำรวจสภาพแวดล้อม จุดเด่น จุดด้อย  ปัญหา  อุปสรรค 

    -กำหนดปัญหา 

    -กำหนดแนวทางแก้ปัญหา 

 

ภาคเรียนที ่1   

(1 เมษายน 2566 – 30 

กันยายน 2566)       

 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

2. ข้ันดำเนินการ  (Do) 

-แต่งตั้งคณะทำงาน 

-ประชุมชี้แจงรายละเอียด 

-สำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-ศึกษาข้อมูลปัญหา อุปสรรค 

-แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

-กำหนดเกณฑ์ ตัววัด วิธีการวัดผล  

-กำหนดเครื่องมือวัด 

 

ภาคเรียนที่ 1   

(1 เมษายน 2566 – 

30 กันยายน 2566)       

 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

3. ขั้นประเมินผล (Check)             

    -กำหนดระยะเวลาในการวัดผล 

    -วัดผลและประเมิน 

    -จัดทำรายงาน 

 

ภาคเรียนที่ 2   

(1 ตุลาคม 2566 – 31 

มีนาคม 2566)          

 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 

    -นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

ภาคเรียนที่ 2   -กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

    -นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป (1 ตุลาคม 2566 – 31 

มีนาคม 2566)          

 

 

5. กิจกรรม/งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
โค

รง
กา

รท
ี่ 

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ 

 
1 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 1 1 1 15,000  -  - คณิตศาสตร์ 

2 
ค่ายคณิตศาสตร์ 2 วัน 
1 คืน 1 1 1 

30,000 
 -  - 

คณิตศาสตร์ 
3 
 
 

เปิดชั้นเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

3,000 
 
 

 -  - คณิตศาสตร์ 
 
 

4 
 

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

1 
 

1 
 

1 
 

10,000 
 

 -  - ภาษาต่างประเทศ 
 

5 
สัปดาห์ภาษาและ
วัฒนธรรม 

1 
 

1 
 

1 
 

15,000 
 

 -  - ภาษาต่างประเทศ 
 

6 
ค่ายภาษาจีนและ
วัฒนธรรมจีน 

1 
 

1 
 

1 
 

10,000 
 

 -  - ภาษาต่างประเทศ 
 

7 
สอนเสริมเพ่ิมทักษะ
การอ่านและการเขียน
ภาษาไทย 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

10,000 
 
 

 -  - ภาษาไทย 
 
 

8 ค่ายสะเต็มศึกษา   1 1 2 35,000  -  - วิชาการ 

9 
 
 
 

การแข่งขันกิจกรรม
ศิลปะ หัตกรรม 
นักเรียน ประจำปี
การศึกษา 2565 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

 -  
 
 
 

195,000 
 
 
 

  - 
 
 
 

วิชาการ 
 
 
 

10 สัปดาห์วิทยาศาสตร์  1 1 2 15,000   -  -  วิทยาศาสตร์ 
11 ค่ายนาโนเทคโนโลยี   1 1 2 20,000 - - วิทยาศาสตร์ 
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ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ 

 
12 
 
 

การแสดงผลงาน
รายวิชาศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) 

1 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

10,000 
 
 

 -  - วิชาการ 
 
 

13 
 
 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตามหลักสูตรโดยใช้
หุ่นยนต์ 

1 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

 -  - 10,500 
 
 

ไอซีที 
 
 

14 
 

ค่ายพัฒนาทักษะด้าน
ไอซีทีสู่ความเป็นเลิศ 

1 
 

1 
 

4 
 

 -  - 25,000 
 

ไอซีที 
 

15 
 

สื่อการเรียนการสอน
วิชาวิทยาการคำนวณ 

1 
 

1 
 

4 
 

 -  - 75,000 
 

ไอซีที 
 

16 
 

ค่ายพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทย  

1 
 

1 
 

4 
 

15,000 
 

 -  - ภาษาไทย 
 

17 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 8 กลุ่ม
สาระ 

1 
 
 

1 
 
 

5 
 
 

 -  
 
 

80,000 
 
 

 - 
 
 

วิชาการ 
 
 

18 
 
 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (เตรียม
ความพร้อมนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6) 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

 -  
 
 
 
 

51,400 
 
 
 
 

  - 
 
 
 

 

วิชาการ 
 
 
 
 

19 มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 1 1 6 10,000  -  - แนะแนว 
20 
 

เปิดโลกกว้างทาง
วิชาการและอาชีพ 

1 
 

1 
 

6 
 

5,000 
 

 -  - แนะแนว 
 

รวม     (หกแสนสามหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 203,000 326,400 110,500 639,900 
 

6. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

   ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)  
   ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566)   
7. สถานที่ดำเนินงานตามโครงการ     โรงเรียนขามแก่นนคร 

8. ผู้รับผิดชอบ  โรงเรียนขามแก่นนคร 
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9. การประเมินผล 

ตัววัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

9.1 ผลผลิต (Output) 

1. พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

2. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  

    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3. พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม 

4. พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 

 

-สังเกต 

-สัมภาษณ์ 

-ประเมิน 

 

-แบบประเมิน

โครงการ 

-แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

9.2 ผลลัพธ์(Outcom) 

1. ผู้เรียนมีได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร  

    และการคิดคำนวณร้อยละ 55 

2. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 

    วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

    ร้อยละ 55 

3. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการสร้าง 

    นวัตกรรมร้อยละ 60 

4. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   และสื่อสารร้อยละ 65 

5. ผู้เรียนที่ได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 

    สถานศึกษาร้อยละ 70 

6. ผู้เรียนที่ได้รับพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี 

    ต่องานอาชีพร้อยละ 75 

 

-สังเกต 

-สัมภาษณ์ 

-ประเมิน 

 

-แบบประเมิน

โครงการ 

-แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1. ผู้เรียนมีได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

10.2. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน   
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        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

10.3. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม 

10.4. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

10.5. ผู้เรียนที่ได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

10.6. ผู้เรียนที่ได้รับพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             
      (นางสาวปวริศา  ประทุมจร)                                                                 
     หัวหน้าแผนงานและโครงการ 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้พิจารณาโครงการ         
        (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
    หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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โครงการที่ 2  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความสามารถที่จะปรับตัวได้

อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่

กาลเวลาและบริบทสังคมไทย ตามนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการ

เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ

ผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

งามของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ ่นและความเป็นไทย ยอมรับที ่จะอยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทุกด้าน คือ เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง ด้วยการเป็นผู้มีสุขภาวะทางร่างกายและ

ลักษณะจิตสังคมที่ด ี

 ดังนั้นโรงเรียนขามแก่นนคร จึงกำหนดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ

ของคนไทยที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีคุณลักษะเป็นพลโลก 

 

 

โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานของโรงเรียน ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ของโรงเรียนที่  1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที 1 – 4 1. ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3.  ผู้เรยีนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนขามแก่นนคร 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

2.2. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกและความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3.3. เพ่ือพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

2.4.  เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนที่ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3. ร้อยละ 80 ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 4. ร้อยละ 75 ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 2. ผู้เรียนที่ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 4. ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ  ขั้นตอนการดำเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    -สำรวจสภาพแวดล้อม จุดเด่น จุดด้อย  ปัญหา  อุปสรรค 

    -กำหนดปัญหา 

    -กำหนดแนวทางแก้ปัญหา 

-ภาคเรียนที่ 1   

(1 เมษายน 2566 –           

30 กันยายน 2566)       

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

2. ข้ันดำเนินการ  (Do) 

-แต่งตั้งคณะทำงาน 

-ประชุมชี้แจงรายละเอียด 

-สำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-ศึกษาข้อมูลปัญหา อุปสรรค 

-แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

-ภาคเรียนที่ 1   

(1 เมษายน 2566 – 30 

กันยายน 2566 )       

 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

-กำหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล  

-กำหนดเครื่องมือวัด 

3. ขั้นประเมินผล (Check)             

    -กำหนดระยะเวลาในการวัดผล 

    -วัดผลและประเมิน 

    -จัดทำรายงาน 

 

-ภาคเรียนที่ 2   

(1 ตุลาคม 2566 – 31 

มีนาคม 2566)          

 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 

    -นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

    -นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 

-ภาคเรียนที่ 2   

(1 ตุลาคม 2566 – 31 

มีนาคม 2566)          

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

 

 5. กิจกรรม/งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ 

 
1 พิธีมอบประกาศนียบัตร 2 1 1 -  -  -  วิชาการ 
2 
 

อบรมผู้นำลูกเสือ-           
เนตรนารี 

2 
 

1 
 

1 
 

29,000 
 

-  -  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

3 
 

การเข้าค่ายพักแรม 
 

2 
 

1 
 

1 
 

-  
  

113,340 
 -   

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

4 
 

วันสำคัญลูกเสือ-                
ยุวกาชาด 

2 
 

1 
 

1 
 

-  -  10,000 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

5 ส่งเสริมการอ่าน  2 1 1 30,000         -  -   ห้องสมุด  
6 วันสำคัญทางรัฐพิธี 2 1 1 5,000 -  -  สังคมศึกษาฯ 
7 ค่านิยม 12 ประการ 2 1 1 2,000 -  -  สังคมศึกษาฯ 
8 
 

ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2 
 

1 
 

1 
 

93,000 
 

-  -  กิจการนักเรียน 
 

9 คู่มือนักเรียน                          2 1 1 -  -  36,200 กิจการนักเรียน 
10 บัตรประจำตัวนักเรียน              2 1 1 -  -  36,200 กิจการนักเรียน 
11 
 

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 
และ ม.4    

2 
 

1 
 

1 
 

3,000 
 

-  -  กิจการนักเรียน 
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ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ 

 
12 
 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.
3 และ ม.6  

2 
 

1 
 

1 
 

5,000 
 

-  -  กิจการนักเรียน 
 

13 งานประกันอุบัติเหตุ                  2 1 1  -  -  -  กิจการนักเรียน 
14 วันสุนทรภู ่ 2 1 2 15,000 -  -  ภาษาไทย 
15 วันภาษาไทยแห่งชาติ 2 1 2 10,000 -  -  ภาษาไทย 
16 
 

กิจกรรมไหว้ครู 
นาฏศิลป์ 

2 
 

1 
 

2 
 

2,000 
 

-  -  ศิลปะ 
 

17 
 

ค่ายศิลป์ร่มมะขาม(ค่าย
ศิลปะ)2วัน1 คืน 

2 
 

1 
 

2 
 

15,000 
 

-  -  ศิลปะ 
 

18 เศรษฐกิจพอเพียง 2 1 2 4,000 -  -  สังคมศึกษาฯ 
19 
 

วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

2 
 

1 
 

2 
 

3,000 
 

-  -  สังคมศึกษาฯ 
 

20 
 

พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม      

2 
 

1 
 

2 
 

 -  
 

88,600 
 

 -  
 

กิจการนักเรียน 
 

21 พิธีไหว้ครู                            2 1 2 5,000 -  -  กิจการนักเรียน 
22 
 
 
 

ค่ายภาษาอังกฤษ
(English Camp for 
Developing English 
Basic Skill) 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

15,000 
 
 
 

-  -  ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 

23 
 

กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

2 
 

1 
 

3 
 

2,000 
 

-  -  สังคมศึกษาฯ 

24 สัปดาห์อาเซียน 2 1 3 15,000 -  -  สังคมศึกษาฯ 

25 
กีฬาประเพณี สาธิต-
ขามแก่น     

2 1 3 30,000 
-  -  กิจการนักเรียน 

 

26 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับ ม. 1- 6 

2 
 

1 
 

3 
 

 -  
 

294,000 
 

 -  
 

กิจการนักเรียน 
 

27 
 

ศึกษาดูงานและทัศน
ศึกษาสภานักเรียน 

2 
 

1 
 

3 
 

10,000 
 

-  -  กิจการนักเรียน 
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ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ 

 
28 
 
 

อบรมสภานักเรียน,
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน              

2 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

5,000 
 
 

-  -  กิจการนักเรียน 
 
 

29 
 

กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE   

2 
 

1 
 

3 
 

100,000 
 

-  -  กิจการนักเรียน 
 

30 บริการแนะแนว 2 1 4 3,000 -  -  แนะแนว 
31 กีฬาภายใน 2 1 4 -  140,000 -  สุขศึกษาฯ 
32 กีฬาน้องใหม่ 2 1 4 12,000 -  -  สุขศึกษาฯ 
รวม     (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนหนึ่งพันสาม

ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
413,000 635,940 82,400 1,131,340 

 

6. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

  ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)  
   ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566)  
7. สถานที่ดำเนินงานตามโครงการ   โรงเรียนขามแก่นนคร 

8. ผู้รับผิดชอบ    โรงเรียนขามแก่นนคร 

9. การประเมินผล 

ตัววัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

9.1 ผลผลิต (Output) 

1. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 

    สถานศึกษากำหนด 

2. ผู้เรียนที่ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและความภูมิใจในท้องถิ่นและ 

    ความเป็นไทย 

3. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 

    และหลากหลาย 

4. ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 

 

 

-สังเกต 

-สัมภาษณ์ 

-ประเมิน 

 

-แบบประเมิน

โครงการ 

-แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
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9.2 ผลลัพธ์(Outcom) 

1. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 

   สถานศึกษากำหนดร้อยละ 80 

2. ผู้เรียนที่ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและความภูมิใจในท้องถิ่นและ 

    ความเป็นไทยร้อยละ 80 

3. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 

   และหลากหลายร้อยละ 80 

4. ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

    ร้อยละ 75 

 

-สังเกต 

-สัมภาษณ์ 

-ประเมิน 

 

-แบบประเมิน

โครงการ 

-แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

10.2. ผู้เรียนที่ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

10.3. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

10.4. ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 

 

 

 

 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             
      (นางสาวปวริศา  ประทุมจร)                                                                 
     หัวหน้าแผนงานและโครงการ 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้พิจารณาโครงการ         
        (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
    หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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โครงการที่ 3 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์ โรงเรียนขามแก่นนคร มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการเรียนด้วยระบบคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(OBECQA) ด้วยระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อันส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ได้แก่ การนำองค์กร การวางแผน

เชิงกลยุทธ์การมุ่งเน้นนักเรียน การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การดำเนินการ และ

ผลลัพธ์ ตลอดจนระบบการสื่อสารสารเทศที่ดีในองค์กร เป็นต้น โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างและระบบการทำงานให้

สอดคล้องกัน สามารถยืดหยุ ่นได้ตามลักษณะงาน ลดการซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และมีการวัด

ประสิทธิภาพของการบริหารในทุกระดับการทำงาน โดยนำระบบการวัดประสิทธิภาพการบริหารที ่คำนึงถึง

ประสิทธิภาพการบริหารและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการองค์ความรู้ 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของ สมศ. ที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียน ที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ของโรงเรียนที่  2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.1-2.7 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
2.7 มกีารบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนขามแก่นนคร 
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และการสั่งสมความรู้ รวมทั้งประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบงานภายใน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่

สถานศึกษากำหนด วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน

รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ มีการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบตลอดจน จัดสภาพแวดล้อทางกายภาพและส่ง

คมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

 โรงเรียนขามแก่นนครจึงได้จัดทำโครงการนี้  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาที่ 3 เพื่อมุ่งพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดย

มุ่งหวังให้ครูและบุคลากรทางกรศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้บริหารที่มีคุณภาพ ด้วยการคำนึงถึง

ความพึงพอใจ ความประทับใจของผู้รับบริการ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2.2. เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3. เพ่ือให้สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 

      คุณภาพ 

2.6. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

2.7. เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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5. ร้อยละ 85 ของที่จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

    อย่างมีคุณภาพ 

6. ร้อยละ 75 ของที่จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 

    เรียนรู ้

7. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

     สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 7. มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    -สำรวจสภาพแวดล้อม จุดเด่น จุดด้อย  ปัญหา  อุปสรรค 

    -กำหนดปัญหา 

    -กำหนดแนวทางแก้ปัญหา 

 

-ภาคเรียนที่ 1   

(1 เมษายน 2566 – 30 

กันยายน 2566)       

 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

2. ข้ันดำเนินการ  (Do) 

-แต่งตั้งคณะทำงาน 

-ประชุมชี้แจงรายละเอียด 

-สำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-ศึกษาข้อมูลปัญหา อุปสรรค 

-แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

-กำหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล  

-กำหนดเครื่องมือวัด 

 

-ภาคเรียนที่ 1   

(1 เมษายน 2566 – 

30 กันยายน 2566)       

 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นประเมินผล (Check)             

    -กำหนดระยะเวลาในการวัดผล 

    -วัดผลและประเมิน 

    -จัดทำรายงาน 

 

-ภาคเรียนที่ 2   

(1 ตุลาคม 2566 – 31 

มีนาคม 2566) 

 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 

    -นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

    -นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 

-ภาคเรียนที่ 2   

(1 ตุลาคม 2566 – 31 

มีนาคม 2566) 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

 

5. กิจกรรม/งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ 

 
1 
 

พัฒนาบุคลากรด้าน
แผนงาน 

3 
 

2 
 

2.1 
 

20,000 
 

- 
 

150,000 
 

แผนงานฯ 
 

2 
 
 
 
 

ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
(ขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพภายในของ
โรงเรียน) 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 

- - 
วิชาการ 
 
 
 
 

3 แนะแนวสัญจร 3 2 2.2 10,000 - - แนะแนว 
4 ปฏิคมโรงเรียน 3 2 2.2 3,000 - - อำนวยการ 
5 มูลนิธิขามแก่น 3 2 2.2 - - 3,000 อำนวยการ 
6 กรรมการสถานศึกษา 3 2 2.2 - - 3,000 อำนวยการ 
7 งานยานพาหนะ 3 2 2.2 400,000 - - อำนวยการ 
8 งานประชาสัมพันธ์ 3 2 2.2  - - - อำนวยการ 
9 
 

ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผน 

3 
 

2 
 

2.2 
 

22,000 
 

- 
 

- 
 

แผนงานฯ 
 

10 
 

พัฒนาศักยภาพงาน
ควบคุมภายใน 

3 
 

2 
 

2.2 
 

3,000 
 

- 
 

- 
 

แผนงานฯ 
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ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ 

 
11 
 

วัสดุสำนักงานงานสาร
บรรณ 

3 
 

2 
 

2.2 
 

5,000 
 

- - แผนงานฯ 
 

12 
 

การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

3 
 

2 
 

2.3 
 

2,000 
 

- - วิชาการ 
 

13 การรับนักเรียน 3 2 2.3 3,000 - - วิชาการ 
14 
 

นิเทศภายในและวิจัย
ในชั้นเรียน +PLC 

3 
 

2 
 

2.4 
 

5,000 
 

- - วิชาการ 
 

15 
 
 
 

การประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาครู 
Organization 
Development)  

3 
 
 
 

2 
 
 
 

2.4 
 
 
 

- 
 
 
 

  

- 
 
 
 

50,000 
 
 
 

แผนงานฯ 
 
 
 

16 ศึกษาดูงาน  3 2 2.4 - - 300,000 แผนงานฯ 

17 
 
 

แสดงความยินดี/
เสียใจแก่ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา) 

3 
 
 

2 
 
 

2.4 
 
 

- 
- 
 
 

100,000 
 
 

แผนงานฯ 
 
 

18 
 

มุทิตาจิตครูที่จะ
เกษียณอายุราชการ 

3 
 

2 
 

2.4 
 

  
- 
 

50,000 
 

แผนงานฯ 
 

19 
 

บริหารจัดการงาน
บุคลากร 

3 
 

2 
 

2.4 
 

3,000 
 

- 
 

2,718,000 
 

แผนงานฯ 
 

20 งานอนามัยโรงเรียน 3 2 2.5 10,000 - - อำนวยการ 
21 งานโภชนาการ 3 2 2.5 3,000 - - อำนวยการ 
22 งานชุมชนสัมพันธ์ 3 2 2.5 - - 10,000 อำนวยการ 
23 งานอาคารสถานที่ 3 2 2.5 165,530 - - อำนวยการ 
24 เขตน่ามอง 3 2 2.5 12,000 - - อำนวยการ 
25 ห้องน่าเรียน 3 2 2.5 12,000 - - อำนวยการ 
26 สูบสิ่งปฏิกูล 3 2 2.5 10,000 - - อำนวยการ 
27 รักห้องน้ำห้องส้วม 3 2 2.5 20,000 - - อำนวยการ 
28 ธนาคารโรงเรียน 3 2 2.5 - - - อำนวยการ 
29 งานน้ำดื่ม 3 2 2.5 - - - อำนวยการ 
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ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ 

 
30 
 

บริหารการจัดการงาน
การเงิน 

3 
 

2 
 

2.5 
 

5,000 
 

- 
 

- 
 

แผนงานฯ 
 

31 
 

เช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

3 
 

2 
 

2.6 
 

 - 
 

192,600 
 

- 
  

ไอซีที 
 

32 
 
 

จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 
 
 

2 
 
 

2.6 
 
 

488,060 
 
 

 -  
 
 

199,500 
 
 

แผนงานฯ 
 
 

33 งานโสตทัศนูปกรณ์ 3 2 2.6 5,000 - - อำนวยการ 
34 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูฯ ปี 
2565 

3 
 
 

2 
 
 

2.6 
 
 

1,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

แผนงานฯ 
 
 

35 
 
 

ดูแลแม่ข่ายระบบงาน
พัสดุระบบบริหาร 
งานพัสดุและสินทรัพย์  

3 
 
 

2 
 
 

2.6 
 
 

- - 6,000 
 
 

แผนงานฯ 
 
 

36 
 

การจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

3 
 

2 
 

2.6 
 

5,000 
 

 - 
 

- 
 

แผนงานฯ 
 

37 
 
 

ต่อยอด เติมเต็มและ
พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3 
 
 

2 
 
 

2.7 
 
 

- - 90,000 
 
 

วิชาการ 
 
 

รวม     (ห้าล้านแปดหม่ืนเก้าพันหกร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน) 

1,217,590 192,600 3,679,500 5,089,690 

 

 

6. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

  ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)  
   ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566)    
7. สถานที่ดำเนินงานตามโครงการ    โรงเรียนขามแก่นนคร 
8. ผู้รับผิดชอบ    โรงเรียนขามแก่นนคร 
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9. การประเมินผล 

ตัววัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

9.1 ผลผลิต (Output) 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา 

   กำหนดชัดเจน 

2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 

    รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ   

    เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

    การจัดการเรียนรู้ 

7. มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

-สังเกต 

-สัมภาษณ์ 

-ประเมิน 

 

-แบบประเมิน

โครงการ 

-แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

9.2 ผลลัพธ์(Outcom) 

1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 

   ชัดเจนร้อยละ 80 

2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาร้อยละ 80 

3. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

    ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 

4. สถานศึกษาได้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

    ร้อยละ 80 

5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที ่  

    เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพร้อยละ 85 

6. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

   จัดการและการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 75 

7. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

   ร้อยละ 80 

 

-สังเกต 

-สัมภาษณ์ 

-ประเมิน 

 

-แบบประเมิน

โครงการ 

-แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 10.2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 10.3. สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

         กลุ่มเป้าหมาย 

 10.4. สถานศึกษาได้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 10.5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 10.6. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 10.7. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             
      (นางสาวปวริศา  ประทุมจร)                                                                 
     หัวหน้าแผนงานและโครงการ 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้พิจารณาโครงการ         
        (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
    หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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โครงการที่ 4 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดแนวทาง

การศึกษาไว้ในมาตรา 24 ข้อ 2 “ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์

ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา” และข้อ 3 “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก

การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” และการเตรียมผู้เรียนให้พร้อม

กับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผล

ต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้

ผู้เรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลก นั่งคือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ที่ส่งผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่ง เป็นผลการกการ

ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบการกจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มาตรฐานของ สมศ. ที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มาตรฐานของโรงเรียน ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ของโรงเรียนที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัววัดที่ 3.1-3.6 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
3.6. ครูมีการจัดการเรยีนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียน
การสอนให ้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนขามแก่นนคร 
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 ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) เกิดจากการที่ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

และเน้นการคิดสร้างสรรค์ (Creative Learning) ซึ่งครูจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน 

เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ เปิดโอกาสให้ค้นหา รวบรวมข้อมูล แยกแยะและนำมาสร้าง

เป็นองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง แล้ว

ให้นำเสนอผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และใช้ตรวจสอบและประเมินความรู้ 

ความเข้าใจของผู้เรียนตามตัวชี้วัดที่ได้ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2.2. เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

2.4. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

2.5. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2.6. เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 1. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนที่มีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

     ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 2. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 4. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา 

     ผู้เรียน 

 5. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

     การจัดการเรียนรู้ 

 6. ร้อยละ 85 ของห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 2. ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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 5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 6. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ  ขั้นตอนการดำเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 

    -สำรวจสภาพแวดล้อม จุดเด่น จุดด้อย  ปัญหา  

อุปสรรค 

    -กำหนดปัญหา 

    -กำหนดแนวทางแก้ปัญหา 

 

-ภาคเรียนที ่1   

(1 เมษายน 2566 – 

30 กันยายน 2566)       

 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

2. ข้ันดำเนินการ  (Do) 

-แต่งตั้งคณะทำงาน 

-ประชุมชี้แจงรายละเอียด 

-สำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-ศึกษาข้อมูลปัญหา อุปสรรค 

-แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

-กำหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล  

-กำหนดเครื่องมือวัด 

 

-ภาคเรียนที ่1   

(1 เมษายน 2566 – 

30 กันยายน 2566)       

 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

3. ขั้นประเมินผล (Check)             

    -กำหนดระยะเวลาในการวัดผล 

    -วัดผลและประเมิน 

    -จัดทำรายงาน 

-ภาคเรียนที ่2   

(1 ตุลาคม 2566 – 31 

มีนาคม 2566) 

 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 

   -นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

   -นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 

-ภาคเรียนที่ 2   

(1 ตุลาคม 2566 – 31 

มีนาคม 2566) 

-กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
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5. กิจกรรม/งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
นท

ี่ 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ 

 
1 
 

ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน  

4 
 

3 
 

3.1 
 

93,000 
     วิชาการ 

2 
 

ชุมนุม 
 

4 
 

3 
 

3.1 
 

  
56,000 

   
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

3 
 

ค่ายวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

4 
 

3 
 

3.1 
 

20,000 
 

- 
 

- 
 

วิทยาศาสตร์ 
 

4 ค่ายดาราศาสตร์ 4 3 3.1 20,000     วิทยาศาสตร์ 
5 
 
 

พัฒนาสมรรถนะด้าน
อาชีพของผู้เรียนสู่
ศตวรรษท่ี21 

4 
 
 

3 
 
 

3.1 
 
 

15,000 
 
     

การงานอาชีพ 
 
 

6 
 

พัฒนาผู้เรียนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4 
 

3 
 

3.1 
 

5,000 
 

  
  

อำนวยการ 
 

7 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียน
การสอนด้านไอซีที 

4 
 

3 
 

3.2 
 

 
    

400,000 
 

ไอซีที 
 

8 พัฒนาห้องสมุด  4 3 3.2 30,000   ห้องสมุด 
9 
 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิง
ภูมิศาสตร์ 

4 
 

3 
 

3.2 
       

งบศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

10 งานโรงเรียนสีขาว     4 3 3.3 4,000     กิจการนักเรียน 
11 เปิดโลกวิชาการ 4 3 3.4 70,000   วิชาการ 
12 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการ
เตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 
21   

4 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3.5 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
     

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 

13 ถนนเด็กแนวศิลป์ 4 3 3.5 5,000   ศิลปะ 
รวม     (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 263,000 56,000 400,000 719,000 
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6. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

  ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)  
   ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566)    
7. สถานที่ดำเนินงานตามโครงการ    โรงเรียนขามแก่นนคร 

8. ผู้รับผิดชอบ   โรงเรียนขามแก่นนคร 

9. การประเมินผล 

ตัววัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

9.1 ผลผลิต (Output) 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และ 

    สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2. ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 

    เรียนรู ้

3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและนำผลมาพฒันา 

    ผู้เรียน 

5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 

    และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

-สังเกต 

-สัมภาษณ์ 

-ประเมิน 

 

-แบบประเมิน

โครงการ 

-แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

9.2 ผลลัพธ์(Outcom) 

1. ห้องเรียนที่มีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และ 

    สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ร้อยละ 80 

2. ห้องเรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 

    เรียนรู้ร้อยละ 80 

3. ห้องเรียนที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวกร้อยละ 80 

4. ห้องเรียนที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและนำ 

    ผลมาพฒันาผู้เรียนร้อยละ 80 

5. ห้องเรียนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบั 

    เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 80 

6. ห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการงานสวน 

    พฤกษศาสตร์โรงเรียนร้อยละ 85 

 

-สังเกต 

-สัมภาษณ์ 

-ประเมิน 

 

-แบบประเมิน

โครงการ 

-แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1. ครูไดจ้ัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

10.2. ครูไดใ้ช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

10.3. ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

10.4. ครูไดต้รวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

10.5. ครูมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

10.6. ครูไดจ้ัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

 
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ             
      (นางสาวปวริศา  ประทุมจร)                                                                 
     หัวหน้าแผนงานและโครงการ 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้พิจารณาโครงการ         
        (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
    หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
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ส่วนที่  3 

การบริหารงบประมาณ 
ประจำปีการศึกษา 2565 
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ประมาณการรายรับและการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 

 

     1. รายรับประเภทรายหัวรัฐบาลจัดสรรให้  ปีการศึกษา 2565 

ประเภทรายรับ ระดับชั้น 
จำนวน

นักเรียน(คน) 
เงินอุดหนุนราย
หัว/คน(บาท) 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

รวมจำนวน
เงิน  (บาท) 

 

การจัดการเรียนการสอน 

ม.1 200  3,500.00   700,000.00  
2,740,500 

 

 

ม.2 291  3,500.00   1,018,500.00   

ม.3 292  3,500.00   1,022,000.00   

ม.4 162  3,800.00   615,600.00  
2,344,600 

 

 

ม.5 233  3,800.00   885,400.00   

ม.6 222  3,800.00   843,600.00   

รวม 1,400  5,085,100 5,085,100  

 
 

ประเภทรายรับ ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

(คน) 
เงินอุดหนุนราย
หัว/คน(บาท) 

จำนวนเงิน  (บาท) 
รวมจำนวน
เงิน  (บาท) 

 

อุปกรณ์การเรียน 

ม.1 200 420.00  84,000.00  

328,860.00 

 

ม.2 291 420.00  122,220.00   

ม.3 292 420.00  122,640.00   

ม.4 162 460.00  74,520.00  

283,8200.00 

 

ม.5 233 460.00  107,180.00   

ม.6 222 460.00  102,120.00   

รวม 1,400 2,640 612,680.00 612,680.00  
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ประเภทรายรับ ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

(คน) 
เงินอุดหนุนราย
หัว/คน(บาท) 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

รวมจำนวนเงิน  
(บาท) 

 

เครื่องแบบนักเรียน 

ม.1 200 450.00  90,000.00  

352,350.00 

 

ม.2 291 450.00  130,950.00   

ม.3 292 450.00  131,400.00   

ม.4 162 500.00  81,000.00  

308,500.00 

 

ม.5 233 500.00  116,500.00   

ม.6 222 500.00  111,000.00   

รวม 1,400 2,850 682,750.00 660,850.00  

 

 

ประเภทรายรับ ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
(คน) 

เงินอุดหนุน
รายหัว/คน
(บาท) 

จำนวนเงิน  (บาท) 
รวมจำนวนเงิน  
(บาท) 

 

ค่าหนังสือเรียน 

ม.1 200  808.00   161,600.00  
            
720,443.00  

 

ม.2 291  921.00   268,011.00   

ม.3 292  996.00   290,832.00   

ม.4 162  1,384.00   224,208.00  
            
791,574.00  

 

ม.5 233  1,326.00   308,958.00   

ม.6 222  1,164.00   258,408.00   

รวม     1,400  6,599 1512,017.00  1,512,017.00    
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ประเภทรายรับ ระดับชั้น 
จำนวน

นักเรียน(คน) 
เงินอุดหนุนราย
หัว/คน(บาท) 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

รวมจำนวนเงิน  
(บาท) 

 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ม.1 200          880.00   176,000.00  
            
689,040.00  

 

ม.2 291          880.00   256,080.00   

ม.3 292          880.00   256,960.00   

ม.4 162          950.00   153,900.00  
            
586,150.00  

 

ม.5 233          950.00   221,350.00   

ม.6 222          950.00   210,900.00   

รวม 1,400 5,490 1,275,190.00 1,275,190.00  

 

รายละเอียดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
นักเรียน รายหัว รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1 แข่งขันศิลปะหัตถกรรม  1,400  140  196,000  วิชาการ 

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ ๆ 10,000 
บาท 

 8  10000  80,000  วิชาการ 

3 เตรียมความพร้อมศึกษาต่อ ม.3,ม.6   514   100   51,400  วิชาการ 

4 ค่ายคุณธรรม ม.1,ม.4   362   100   36,200  กิจการนักเรียน 

5 ค่ายคุณธรรม ม.2,ม.5   524   100   52,400  กิจการนักเรียน 

6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้(ทัศนศึกษา) ทุกระดับ  1,400   210   294,000  กิจการนักเรียน 

7 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ ม.1,2 

 491   100   49,100  กิจกรรมพัฒนา 

8 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ ม.3 

 292   220   64,240  กิจกรรมพัฒนา 

9 ชุมนุม  1,400   40   56,000  กิจกรรมพัฒนา 

10 กิจกรรมวิชาการ/กีฬาภายใน  1,400   100   140,000  พละ 

11 บริการสารสนเทศ (ICT)   1,400   150   210,000  ICT 

รวมทั้งสิ้น   1,229,340  
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2. หมวดเงินระดมทรัพยากร/รายได้ 

บัญชีรายละเอียดการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา/เงินอื่น ๆ ปีการศึกษา 2565 

ที ่ รายการที่เรียกเก็บ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถของนักเรียน
และดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพนักเรียน(เบิกได้)        
1 ค่าคู่มือนักเรียน (ม.1, ม.4)  100  

  
 100  

  
 

2 ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน (ม.1, ม.4)  100  
  

 100  
  

 

3 จ้างครูต่างประเทศ  900   900   900   900   900   900   

4 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาฯ  700   700   700   700   700   700   

5 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ  300   300   300   300   300   300   

6 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานรัฐ  400   400   400   400   400   400   

7 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน  700   700   700   700   700   700   

รวม 3,200 3,000 3,000 3,200 3,000 3,000  

 

บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา/เงินอื่น ๆ 
โรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2565 

ลำดับ รายการ จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
บุคลากร 

เก็บเงิน  
บรศ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 

1 ค่าคู่มือนักเรียน (ม.1, ม.4)      362  -  100  36,200  กิจการ 
2 ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน (ม.1, 

ม.4) 
           
362  

- 
          100        36,200  กิจการ 

3 จ้างครูต่างประเทศ   1,400  2           900    1,260,000  แผน 
4 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาฯ 
        
1,400  

- 
          700      980,000  บุคคล 

5 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับ
อากาศ 

        
1,400  

- 
          300      420,000    

6 ค่าเรียนคอมพิวเตอร์เกิน
มาตรฐานรัฐ 

        
1,400  

- 
          400      560,000  ICT 

7 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 

        
1,400  

- 
          700      980,000  อำนวยการ 

รวม 3,200 4,272,400  
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3. หมวดเงินอุดหนุน 

 

ประเภทรายรับ ระดับชั้น 
จำนวน

นักเรียน(คน) 
เงินอุดหนุนราย
หัว/คน(บาท) 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

รวมจำนวน
เงิน  (บาท) 

 

การจัดการเรียนการสอน 

ม.1 200  3,500.00   700,000.00  
2,740,500 

 

 

ม.2 291  3,500.00   1,018,500.00   

ม.3 292  3,500.00   1,022,000.00   

ม.4 162  3,800.00   615,600.00  
2,344,600 

 

 

ม.5 233  3,800.00   885,400.00   

ม.6 222  3,800.00   843,600.00   

รวม 1,400 21,900 5,085,100 5,085,100  

 

 

เงินอุดหนุนจากจำนวนเรียน  1,400 คน    คิดเป็นเงิน    5,085,100.00 บาท 

หักค่าใช้จ่าย     1. ค่าสาธารณูปโภค         2,500,000  บาท 

         2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ซ่อน/ภาษี/ต่อทะเบียน    400,000  บาท 

         3. ค่าใช้สอย             300,000  บาท 

  รวมค่าใช้จ่าย     3,200,000  บาท 

 

คงเหลือเงินอุดหนุนจัดสรร          1,885,100 บาท 

 งบวิชาการ  60%               1,131,060 บาท 

 งบบริหารทั่วไป 30%        565,530 บาท 

 งบสำรองจ่าย 10%        188,510 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณตามโครงสร้าง 

ที ่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้ 

1 วิชาการ 14 224,000 326,400 90,000 640,400 
2 กิจการนักเรียน 14 255,000 382,600 72,400 710,000 
3 อำนวยการ 17 645,530  - 16,000 661,530 
4 แผนงานฯ 14 552,060  - 3,573,500 4,125,560 
5 ไอซีที 5 -  192,600 510,500 703,100 
6 กิจกรรมพัฒนาฯ 4 29,000 169,340 10,000 208,340 
7 แนะแนว 4 28,000 -  -  28,000 
8 ห้องสมุด 2 60,000 -  -  60,000 
9 คณิตศาสตร์ 3 48,000 -  -  48,000 
10 วิทยาศาสตร์ 4 75,000 -  -  75,000 
11 การงานอาชีพ 1 15,000 -  -  15,000 
12 ภาษาต่างประเทศ 4 50,000 -  -  50,000 
13 ภาษาไทย 4 50,000 -  -  50,000 
14 สุขศึกษาฯ 2 12,000 140,000 -  152,000 
15 ศิลปะ 3 22,000 -  -  22,000 
16 สังคมศึกษาฯ 7 31,000 -  -  31,000 

รวมทั้งสิ้น 102 2,096,590 1,210,940 4,272,400 7,579,930 

 

           รายละเอียดจำนวนโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้ 

1 20 203,000 326,400 110,500 639,900 
2 32 413,000 635,940 82,400 1,131,340 
3 37 1,217,590 192,600 3,679,500 5,089,690 
4 13 263,000 56,000 400,000 719,000 

รวม 102 2,096,590 1,210,940 4,272,400 7,579,930 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มวิชาการ 

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้  

1 ค่ายสะเต็มศึกษา   1 1 2 35,000 - -  
2 ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 4 3 3.1 93,000 - - รวมกิจกรรมใหญ ่

3 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 8 กลุ่มสาระ 

1 1 5 - 80,000 
 

 รวมกิจกรรมใหญ ่

 

4 
การแสดงผลงานรายวิชาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 

1 1 3 10,000 
 

- - 
 

5 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(เตรียมความพร้อมนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
6)  1 1 5 

- 51,400 
 

- 

 

6 
การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัต
กรรม 

1 1 2 
- 195,000 - 

 

7 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตร 
 

2 
 

1 
 

1 
 

- -  เก็บเงินค่าปก
ประกาศนียบัตร ม.3,
ม.6 

8 
 

ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน 

3 
 

2 
 

2.2 
 

5,000 
 

- - 
 

9 
 

นิเทศภายในและวิจัยในชั้นเรียน 
+PLC 

3 
 

2 
 

2.4 
 

5,000 - - 
 

10 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 2 2.3 2,000 - -  
11 การรับนักเรียน 3 2 2.3 3,000 - -  
12 
 

ต่อยอด เติมเต็มและพัฒนางาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3 
 

2 
 

2.7 
 

- - 90,000  

13 
 
 

เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านขาม
แก่นนคร” (open house) และ
ตลาดนัดวิชาการ 

4 
 
 

3 
 
 

1 
 
 

70,000 
 

- -  

14 
 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์

4 
 

3 
 

3.5 
 

1,000 - -  
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ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้  

 
 
 

ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 
21   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

รวม 224,400 326,400 90,000 640,400 
รวม โครงการใหญ่ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
15 
 
 

สรุปโครงการวิชาการ 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

2.2 
 
 

1,000 - - รวมโครงการติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิาร 
 

16 
 

สรุปโครงการเรียนร่วม 
 

3 
 

2 
 

2.2 1,000 - - รวมโครงการติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิาร 

17 
 
 

วัสดุงานวัดผลประเมินผลและ
บริการกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
 

3 
 
 

2 
 
 

2.6 310,060 - - รวมโครงการจัดซ้ือ
วัสดุทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

18 
 

วัสดุสำนักงานกลุ่มวิชาการ 
 

3 
 

2 
 

2.6 5,000 - - จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน 

รวม 317,060 0 0 317,060 
รวมทั้งสิ้น 541,060 326,400 90,000 957,860 

 

 

โครงการที่ 1 

ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ค่ายสะเต็มศึกษา   
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
สนองมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ตัววัดที่ 2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มวิชาการ 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม.  ค่ายสะเต็มศึกษา 
กลุ่มงาน  วิชาการ    งบประมาณ....35,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการนางสุทิศา  อารามพงษ์ 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 อาหาร  4  มื้อๆ ละ 50 จำนวน  65 คน     65 คน 200 13,000 
2 อาหารว่าง 4  มื้อๆ ละ 25  จำนวน  65 คน     65 คน 100 6,500 
3 ค่าท่ีพัก 1 คืนๆ 16 ยูนิตๆ ละ 400 บาท   16 ยูนิต 400 6,400 
4 ค่าหอประชุม 2 วันๆ ละ 2,500 2 วัน 2,500 5,000 
5 วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม   

ค่ายสะเต็มศึกษา 
ฐานที่ 1 รถพลังลม 
ฐานที่ 2 แขนของฉัน 
ฐานที่ 3 ตามล่าลายนิ้วมือ 
ฐานที่ 4 The young designer 
ฐานที่ 5 เครื่องชั่งมหัศจรรย์ 
ฐานที่ 6 สนุกกับหุ่นยนต์ 6 กิจกรรม 600 

 
 
 
 
 
 
 

3,600 
6 เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 5 เล่ม 100 500 

รวมเป็นเงิน  (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 35,000 
 

                                                    
โครงการที่ 4 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน  
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อ
ที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

ตัววัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได ้ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ วิชาการ 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 
กลุ่ม  วิชาการ     งบประมาณ  93,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มวิชาการ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
ส่งเสริมความป็นเลิศ
คณิตศาสตร์ 

1 5,000 5,000 
คณิตศาสตร์ 

2 
พัฒนาความสามารถผู้เรียนใน
การสร้างนวัตกรรม 

1 10,000 10,000 
วิทยาศาสตร์ 

3 
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม   

1 10,000 10,000 วิทยาศาสตร์ 

4 นักบินน้อย 1 3,000 3,000 วิทยาศาสตร์ 

5 
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน 
Crossword 

1 10,000 10,000 
ภาษาต่างประเทศ 

6 
ค้นหาผู้มีอัจฉริยภาพด้าน
ศิลปะ 

1 10,000 10,000 
ศิลปะ 

7 
พัฒนานักเรียนผู้มี
ความสามารถด้านศิลปะ 

1 10,000 10,000 
ศิลปะ 

8 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
สังคมศึกษา 

1 5,000 5,000 
สังคมศึกษา 

9 กีฬาภายนอก  30,000 30,000 พละ 
รวมเป็นเงิน (เก้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 9,3000  

กิจกรรมที่1.1  ส่งเสริมความป็นเลิศคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................คณิตศาสตร์.......... งบประมาณ......... 5,000...........บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางปราณี  ถิ่นเวียงทองและ นายณปภัช   ลดาวลัย์  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าสมัครในการเข้าร่วมแข่งขัน 4 รายการ 4 รายการ 500 2,000 
2 ค่าอาหารในการฝึกซ้อม 4 รายการ 8 คน 50 2,000 
3 ค่าท่ีพักและอืนๆ 5 200 1,000 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
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กิจกรรมที ่1.2 พัฒนาความสามารถผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายนิกร  สีกวนชา และ นายไกรเพชร เจริญศิริ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติกิจกรรม  
ระดับชั้น ม.ต้น 
ระดับชั้น ม.ปลาย 

   
2,500 
2,500 

2 ถ่ายเอกสารเข้าเล่มโครงงาน 50 20 1,000 
3 ผ้าปูโต๊ะพร้อมจับจีบ 2 ชุด 1,000 1,000 
4 ค่าอาหารนักเรียนในการฝึกซ้อม เหมาจ่าย  3,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
 
กิจกรรมที่ 1.3  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ  10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายนิกร  สีกวนชา  และคณะ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

ชุดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ (แผงโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์
ควบคุมการชาร์จ อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า แบตเตอรี่ 
หลอดไฟ สวิชต ์สายไฟ) 

 
1 ชุด 

 
3,000 

 
3,000 

2 โปสเตอร์ข้อมูลด้านพลังงาน/ไวนิล 10 100 1,000 
3 กระดาษ A4 1 กล่อง 550 550 
4 กระดาษเกียรติบัตร 1 ห่อ 300 300 
5 รางวลัทุนการศึกษา/ค่าวิทยากรอบรมแกนนำ 10 ทุน 200 2,000 
6 ชุดอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก 10 แผ่น 100 1,000 
7 ชุดอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากไดนาโม 1 ชุด 1,000 1,000 
8 แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 5 แผ่น 100 500 
9 กระดาษส ี 65 10 650 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
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กิจกรรมที่ 1.4  นักบินน้อย 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ  3,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุทิศา อารามพงษ์ และ นางสาวนภัสรพี แสนโคตร 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 โฟมแผ่นละเอียดขนาด 3 มม. 5 แผ่น 50 250 
2 ใบพัด 7 นิ้ว 5 อัน 50 250 
3 ยางรัดวงใหญ่ 1 ถุง 75 75 
4 กาวสารพัดประโยชน์ 125 มล. UHU 2 หลอด 130 260 
5 ล้อเครื่องบินพลังยาง ขนาด 1 นิ้ว 3 ถุง 50 150 
6 กระดาษทราย 5 แผ่น 12 60 
7 เข็มร้อยมาลัย (20 อัน/แพ็ค) 1 แพ็ค 110 110 
8 ลูกปัด 2 ถุง 50 100 
9 กาวแท่ง 2 แท่ง 40 80 
10 แผ่นรองตัด 1 แผ่น 200 200 
11 ปืนกาว 1 อัน 100 100 
12 คัดเตอร์ใหญ่ 2 อัน 80 160 
13 ใบคัดเตอร์ใหญ่ 1 กล่อง 75 75 
14 ฟุตเหล็ก 1 อัน 100 100 
15 วงเวียน 2 อัน 75 150 
16 เลื่อยฉลุ 1 อัน 130 130 
17 ไม้บัลซ่า 10 อัน 75 750 

รวมเป็นเงิน (สามพันบาทถ้วน) 
3,000 
 

 
กิจกรรมที่ 1.5 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน Crossword 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ   งบประมาณ ...........10,000.............บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท์ 

ที ่ รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
บาท 

1. ค่าสมัคร 6 200 1,200 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 2 วัน 6 200 2,400 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและพนักงานขับรถ 2 วัน 2 240 960 
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4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2 วัน 1 220 440 
5. ค่าท่ีพัก 2 คืน 5 500 5,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 

         
กิจกรรมที่ 1.6 ค้นหาผู้มีอัจฉริยภาพด้านศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       งบประมาณ 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวชโลทร โชรติกีรติเวช 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 
ค่าจัดกิจกรรมค้นหาผู้มีอัจฉริยภาพด้าน
ศิลปะ (ประกวดภายใน) 

 2,500 2,500 

2 ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมประกวดศิลปะ  2,500 2,500 
3 ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมประกวดดนตรี  2,500 2,500 

4 
ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมประกวด
นาฎศิลป์ 

 2,500 2,500 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
 
กิจกรรมที่ 1.7 พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถด้านศิลปะ (ฝึกซ้อมนักเรียนศิลปะ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             งบประมาณ 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายกรินทร์ ทองธวัช 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ (ฝึกซ้อมนักเรียนศิลปะ) 
 อุปกรณ์ฝึกซ้อม 3,000  3,000 

ค่าอาหาร(นอกเวลา เสาร์ อาทิตย์) 1,000  1,000 
2. พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถด้านดนตรี (ฝึกซ้อมนักเรียนศิลปะ) 
 อุปกรณ์ เครื่องดนตรีในการฝึกซ้อม 2,000  2,000 
3. พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ (ฝึกซ้อมนักเรียนศิลปะ) 

 
อุปกรณ์ฝึกซ้อม 3,000  3,000 
ค่าอาหาร(นอกเวลา เสาร์ อาทิตย์) 1,000  1,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 10,000 
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กิจกรรมที ่1.8 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณ 5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวประทุมทิพย์   การสร้าง 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา 
เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกซ้อมทักษะ 
เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่างๆ 
โดยมีการสนับสนุนค่าสวัสดิการอาหาร
นักเรียน คนละ 100 บาท ได้แก่ วันรพี 
อาเซียน เศรษฐศาสตร์ ศีลธรรม ฯลฯ 
(ค่าอาหารฝึกซ้อม ค่ารถโดยสารของ
นักเรียน) 

50 คน 100 5,000 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน.) 5,000 
 
กิจกรรมที่ 1.9 กีฬาภายนอก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    งบประมาณ 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายอัครเดช สมานฉันท์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กรีฑา 1 3,000 3,000 
2 กีฬาฟุตบอล 1 8,000 8,000 
3 กีฬาบาสเกตบอล 1 7,000 7,000 
4 กีฬาฟุตซอล 1 3,000 3,000 
5 กีฬาเซปักตะกร้อ 1 3,000 3,000 
6 กีฬาเปตอง 1 3,000 3,000 
7 กีฬาวอลเลย์บอล 1 3,000 3,000 

รวมเป็นเงิน (สามหม่ืนบาทถ้วน) 30,000 
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โครงการที่  1   
ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสตูร

สถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ วิชาการ 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

กิจกรรมที1่  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
กลุ่ม  วชิาการ      งบประมาณ 80,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุทิศา  อารามพงษ์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1 10,000 10,000 
คณิตศาสตร์ 

2 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 

1 10,000 10,000 
วิทยาศาสตร์ฯ 

3 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

1 10,000 10,000 การงานอาชีพ 

4 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1 10,000 10,000 ภาษาต่างประเทศ 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1 10,000 10,000 ภาษาไทย 

6 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

1 10,000 10,000 ศิลปะ 

7 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

1 10,000 10,000 สังคมศึกษาฯ 

8 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ 

1 10,000 10,000 สุขศึกษาฯ 

รวมเป็นเงิน (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 80,000  
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการการเรียนรู้  คณิตศาสตร์   งบประมาณ 5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการ  100 50 5,000 
2 ค่าจัดสอนเสริม 10 500 5,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
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กิจกรรมที่ 1.2  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   งบประมาณ  10,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางเพลินพิศ  นามวาด 
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. 
 

1. เอกสารประกอบสรุปความรู้และตัวอย่าง
ข้อสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

250 16 4,000 

2. 
 
 

2. เอกสารประกอบสรุปความรู้และตัวอย่าง
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ เคมีชีววิทยา โลก ดาราศาสตร์ 
และ อวกาศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

250 
 
 

24 6,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
 
กิจกรรมที่  1.3   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  
กลุ่มสาระการการเรียนรู้  การงานอาชีพ       งบประมาณ 10,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายบุญอนันต์  สรรศรี 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 โครงงานอาชีพ   1,500 
2 งานผลติพันธุ์พืช   2,000 
3 งานช่างขนมไทย   2,000 
4 งานดอกไม้ประดิษฐ์   1,500 
5 งานช่างพ้ืนฐาน   1,500 
6 งานช่างพ้ืนฐาน   1,500 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
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กิจกรรมที่ 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
กลุ่มสาระการการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ      งบประมาณ 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสุภรดา  หมื่นพรม 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. รางวัลนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษที่ได้คะแนนสูง 
ในระดับ ม. 1- ม. 6 

6 ระดับ 1,000 6,000 

2. กระดาษ เอ 4 6รีม 600 3,600 
3. หมึก Brother 4 ขวด 100 400 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)   10,000 
                              
กิจกรรม  1.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการการเรียนรู้  ภาษาไทย          งบประมาณ    10,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี  
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 แบบทดสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาไทย ม.1 – ม.6 1,450 ชุด 3 4,350 
2 เกียรติบัตร สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่

ร้อยละ 70  
5 ห่อ 

 
170 

 
850 

 
3 รางวัล สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้  

5 อันดับสูงสุดของแต่ละระดับชั้น 
 
 
 

30 คน  
(ระดับชั้นละ 
5 คน) 
 
 

อันดับที่ 1 (300) 
อันดับที่ 2 (200) 
อันดับที่ 3 (150) 
อันดับที่ 4 (100) 
อันดับที่ 5 (50) 

4,800 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 10,000 
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กิจกรรมที่ 1.6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการการเรียนรู้  ศิลปะ       งบประมาณ 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายกรินทร์ ทองธวัช 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 
อุปกรณ์การพัฒนาสื่อ จัดการเรียนการสอน
ทัศนศิลป์ 

 6,000 6,000 

2 
อุปกรณ์การพัฒนาสื่อ จัดการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ 

 2,000 2,000 

3 อุปกรณ์การพัฒนาสื่อ จัดการเรียนการสอนดนตรี  2,000 2,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 

 
กิจกรรมที ่1.7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา            

        ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   งบประมาณ 10,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร 
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 จัดทำเอกสารยกระดับ ม.3 50  เล่ม 70 3,500 
2 จัดทำเอกสารยกระดับ ม.6 50  เล่ม 70 3,500 
3 สื่อการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ ทั้ง 5 สาระการ

เรียนรู้  
5 ชุด 600 3,000 

รวมเป็นเงิน ( หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 10,000 
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กิจกรรมที่ 1.8  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ             
        พลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา     งบประมาณ  10,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายธีระวุฒ  พุทธโค 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 วัสดุฝึกกิจกรรมกีฬาฟุตบอล 1 2,000 2,000 
2 วัสดุฝึกกิจกรรมกีฬาฟุตซอล 1 2,000 2,000 
3 วัสดุฝึกกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล 1 2,000 2,000 
4 วัสดุฝึกกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล 1 2,000 2,000 
5 วัสดุฝึกกิจกรรมสุขศึกษา 1 2,000 2,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
     

โครงการที่ 1 

ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม การแสดงผลงานรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัววัดที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มวิชาการ 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

กิจกรรมที ่1 การแสดงผลงานรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
กลุ่ม     วิชาการ       งบประมาณ....10,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไกรเพชร  เจริญศิริ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. รางวัลประกวดผลงานดีเด่นรายวิชา IS 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  และ 5  
จำนวน  6 รางวัล  ระดับละ 3 รางวัล 
รางวัลที่ 1  1,000  บาท   

6,200  6,200 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

รางวัลที่ 2    700  บาท   
รางวัลที่ 3    500  บาท   
ชมเชย  รางวัลละ 300  บาท  
ระดับละ 3 รางวัล 

3. ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 3 เล่ม 200 600 
4. เครื่องพิมพ์แบบอ้ิงเจ็ตพร้อมชุดหมึกพิมพ์ 1 ชุด 3,200 3,200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
 

โครงการที่ 1 

ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6) 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
สนองมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
ตัววัดที่ 5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มวิชาการ 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

กิจกรรมที ่1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
กลุ่ม  วิชาการ        งบประมาณ  51,400 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุทิศา  อารามพงษ์ 

 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

เงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้
ลำดับสูงสุด 1-3 ใน 4 รายวิชาที่มีการสอบ O-
NET ระดับชั้น ม.3  
ลำดับที่ 1  1,000 บาท  ลำดับที่ 2 700 บาท  
ลำดับที่ 3 500 บาท  

4 รายวิชา 
 
 
 
 

2,200 
 
 
 
 

8,800 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

2 
 
 
 
 

เงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้
ลำดับสูงสุด 1-3 ใน 5 รายวิชาที่มีการสอบระดับ 
ม.6  5  รายวิชา   
ลำดับที่ 1  1,000 บาท  ลำดับที่ 2 700 บาท  
ลำดับที่ 3 500 บาท 

5 รายวิชา 2,200 11,000 

3 
 

วิทยากรติว O-NET, GAT, 9 วิชาสามัญ  
(วิชาการดำเนินการตลอดปี) 10  คนๆ ละ 5,000 
บาท 

10 คน 3,160 31,600 

รวมทั้งสิ้นเงิน (ห้าหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 51,400 
 

โครงการที่ 1 

ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
สนองมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
ตัววัดที่ 2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มวิชาการ 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรมที ่1 การแข่งขันกิจกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 
กลุ่ม  วิชาการ            งบประมาณ.... 195,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทิศา  อารามพงษ์ 

 
ลำดับ

ที ่
รายการ 

จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
1 หน่วย 

 100,000  100,000 

2 การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    1 หน่วย 95,000 95,000 
 รวม (สองแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)   195,000 
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โครงการที่ 2 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตร 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
สนองมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ลักษณะโครงการ       ✓  โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ 
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มวิชาการ 

 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย  พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรมที ่1  พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565  
กลุ่ม  วิชาการ            งบประมาณ  34,370  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทิศา  อารามพงษ์  
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 
ค่าปกใบประกาศนียบัตร 

 
491 70 

 
34,370 

2 ค่าป้ายไวนิล ซุ้มเกียรติยศ และตกแต่งเวที 1 หน่วย   
รวม (สามหม่ืนสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 34,370 

 

 โครงการที่ 3 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ชื่อกิจกรรม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

(ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน) 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ตัววัดที่  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ งานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที ่1  ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
กลุ่ม วิชาการ      งบประมาณ   5,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปราณี ถิ่นเวียงทอง  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจัดทำเล่มรายงาน SAR ปี 2564 4 250 1,000 
2 ค่าจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพ ปี 2564 3 200 600 
3 ค่าอาหารว่างในการจัดประชุมชี้แจง 30 20 500 

4 ค่าอาหารเที่ยงในการจัดประชุมชี้แจง 30 50 1,500 

5 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเตรียมประเมิน
คุณภาพภายนอก 

- - 1,400 

รวม (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 

โครงการที่ 3 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ชื่อกิจกรรม  นิเทศภายในและวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC 
สนอง สพฐ. มาตรฐานที่....2.......... กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่......2.... กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ งานนิเทศภายในและวิจัยในชั้นเรียน  กลุ่มวิชาการ 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการกระบวนการบริหารและการจัดการ 

กิจกรรมที ่1 นิเทศภายในและวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC 
กลุ่ม วิชาการ         งบประมาณ  5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 การเตรียมการดำเนินงานนิเทศภายใน 1 1000 1,000 
2 การจัดทำคู่มือการนิเทศและงานวิจัยในชั้นเรียน 10 100 1,000 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

3 ค่าอาหารว่างในการจัดประชุมชี้แจง 48 25 1,200 
4 ค่ากระดาษและวัสดุจำเป็น/เกียรติบัตร 6 200 1,200 
5 ค่าสรุปงาน 3 200 600 

รวม (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 

โครงการที่ 3 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ   
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย (การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา) 

สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ       ✓  โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ 
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มวิชาการ 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 

กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
  สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย (การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา)  
กลุ่ม วิชาการ          งบประมาณ   2,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอัจฉริยา  สุวอ   

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 8 กลุ่มสาระและ 1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กลุ่มสาระฯละ 3 เล่ม 

27 เล่ม 37 1,000 

2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 4  เล่ม 125 500 
3. จัดทำรายงานผลการใช้หลักสูตร 3  เล่ม 250 500 

รวมเป็นเงิน  (สองพันบาทถ้วน) 2,000 
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โครงการที่ 3 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ชื่อกิจกรรม การรับนักเรียน 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ       ✓  โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่ 
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มวิชาการ 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 

กิจกรรมที่  1   การรับนักเรียน 
กลุ่ม วิชาการ          งบประมาณ  3,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุทิศา   อารามพงษ์  
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ปากกา น้ำเงิน + แดง   เพนเทล 6  โหล 100 600 
2 แฟ้มเก็บเอกสาร 3 นิ้ว A 4 20 แฟ้ม 80 1,600 
3 ไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน 2 400 800 

รวม   (สามพันบาทถ้วน) 3,000 
 

โครงการที่  3 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ชื่อกิจกรรม ต่อยอด เติมเต็มและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.7 มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างมี

คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มวิชาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม ต่อยอด เติมเต็มและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลุ่ม วิชาการ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        งบประมาณ 90,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 1. พัฒนาองค์ประกอบที่ 1 1 7,000 7,000 
2 2. พัฒนาองค์ประกอบที่ 2 1 5,000 5,000 
3 3. พัฒนาองค์ประกอบที่ 3 1 7,000 7,000 
4 4. พัฒนาองค์ประกอบที่ 4 1 3,000 3,000 
5 5. พัฒนาองค์ประกอบที่ 5 1 3,000 3,000 
6 
 
 
 

6. พัฒนา สามสาระฯ 
   - สาระที่ 1 
   - สาระที่ 2 
   -  สาระที่ 3 

1 20,000 20,000 

7 
 

7. พัฒนาฐานทรัพยากร 
   ท้องถิ่น 

1 5,000 5,000 

8 เตรียมการวันรับการประเมิน 1 40,000 40,000 
รวมเป็นเงิน (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 90,000 

 

โครงการที่ 4 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ชื่อกิจกรรม  “เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านขามแก่นนคร” (open house) และตลาดนัด

วิชาการ 
สนองมาตรฐานของสพฐ.ที่ 3  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ตัววัด ที ่3.4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มวิชาการ 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กิจกรรมที ่1 “เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านขามแก่นนคร” (open house) และตลาดนัดวิชาการ  
กลุ่ม วิชาการ        งบประมาณ 70,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุทิศา  อารามพงษ์  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

 วัสดุ อุปกรณ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

8 
กลุ่มสาระฯ 

 

4,000 
 
 

32,000 
 

2 
 
 

วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งาน
แนะแนว  งานสวนพฤกษศาสตร์  งานสะ
เต็มศึกษา 

4 งาน 
 
 

3,000 
 
 

12,000 

3 
 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับประถม 
ศึกษาและนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  

500 คนๆ 
 

25 
 

10,000 

4 ค่าป้ายไวนิลและตกแต่งเวที 6,000  6,000 

5 
4. ค่ารถเหมาจ่ายโรงเรียนประถมศึกษาที่นำ
นักเรียนมาร่วมงาน  

20 โรงเรียน 500 10,000 

รวมเป็นเงิน (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 90,000 
 

โครงการที่ 4 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ชื่อกิจกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียนข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัววัดที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มวิชาการ 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กิจกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้ 
            สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   
กลุ่มงาน  วิชาการ            งบประมาณ  1,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุทิศา  อารามพงษ ์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 เอกสารรายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   10 100 1,000 
รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มกิจการนกัเรียน 

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้  

1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2 
 

1 1 
93,000 

- -    
2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม      2 1 2 - 88,600  -   
3 คู่มือนักเรียน                          2 1 1 - - 36,200  
4 บัตรประจำตัวนักเรียน              2 1 1 - - 36,200  
5 ปฐมนิเทศนักเรยีน ม.1 และ ม.4    1 1 1 3,000 - -   
6 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6  2 1 1 5,000 - -   
7 พิธีไหว้ครู                            2 1 2 5,000 - -   
8 กีฬาประเพณี สาธติ-ขามแก่น     2 1 3 30,000 - -   
9 
 

งานประกันอุบัติเหตุ            
       

2 
 

1 
 

  1 
 

- - 
 

เงินเก็บค่าประกัน
นักเรยีน 

10 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับ ม. 1- 6 2 1 3 - 294,000 -   
11 
 

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสภานกัเรียน 
2 1 3 10,000 

- -  
 

12 
 

อบรมสภานักเรยีนและส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน              2 1 3 5,000 

- -   

13 งานโรงเรียนสีขาว     4 3 3.3 4,000 - -   
14 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE   2 1 3 100,000 - -   

รวม 255,000 382,600 72,400 710,000 
รวม โครงการใหญ่ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

15 
 
 

วัสดุสำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 
 
 

3 
 

 

2 
 

 

2.6 5,000 - -  รวมโครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ทางการศึกษา
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

16 
 
 

สรุปโครงการกิจการนักเรียน  
 
 

3 
 
 

2 
 
 

2.2 1,000 - -  รวมโครงการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

รวม 6,000 - - 6,000 
รวมท้ังสิ้น 261,000 382,600 72,400 716,000 
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โครงการที่  2 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนด 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มกลุ่มกิจการนักเรียน                        งบประมาณ  รวมทั้งหมด  93,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายประยงค์  สิงหาด 
 

กิจกรรม แหล่งงบประมาณ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดทำเอกสารบันทึกติดตาม
พฤติกรรมนักเรียน 

1,980   1,980 นายประยงค์   
สิงหาด 

กิจกรรมที่ 2 
ค่าน้ำมันเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน 

48,500   48,500 นายประยงค์   
สิงหาด 

กิจกรรมที่ 3 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและ
การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 
(Classroom Meeting) 

38,360   32,520 นายประยงค์   
สิงหาด 

กิจกรรมที่ 4 
ตำรวจสายตรวจ  
สภ.ย่อยศิลา 

10,000   10,000 นางอุไรวรรณ   
ภวสุริยกุล 

รวมเป็นเงิน (เก้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 93,000  
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กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารบันทึกติดตามพฤติกรรมนักเรียน 
 ผู้รับผิดชอบ นายประยงค์  สิงหาด 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 จัดทำเอกสารบันทึกพฤติกรรมนักเรียนประจำชั้น
จำนวน 48 ห้อง  (ภาคเรียนที่ 1-2 รวม   96 
เล่ม) 

 
96 
 

20 
 
 

1,920 
 
 

2 สมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรสวัสดิการของครู  
จำนวน 6 ระดับ  (ภาคเรียนที่ 1-2 รวม  12 
เล่ม) 

12 
 
 

5 
 
 

60 
 
 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 1,980 
 
กิจกรรมที่ 2  ค่าน้ำมันเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นายประยงค์  สิงหาด 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าน้ำมันเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่
ปรึกษา 

48 ห้อง 1,000 48,000 

2 สรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน 2    250      500 
รวมเป็นเงิน (สี่หม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 48,500 

 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมใหญ่สามญัประจำปีและการประชุมผูป้กครองในช้ันเรียน (Classroom Meeting) 
ผู้รับผิดชอบ นายประยงค์  สิงหาด 
ที ่                   รายการ จำนวน ราคาต่อ

หน่วย 
จำนวนเงิน 
ภาคเรียนที่ 1 

จำนวนเงิน 
ภาคเรียนที่ 2 

1 ค่าซองเอกสาร 1 200 200 200 
2 ค่าเอกสาร สรุปกจิกรรม 1 250 250 250 
3 ค่าอาหารว่างต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน 1,500 เหมาจ่าย 13,810 13,810 
4 ค่าอาหารนักเรียนแสดงดนตรีต้อนรับ 

ผู้ปกครอง 
40 เหมาจ่าย 1,000 1,000 

5 ค่าอาหารนักศึกษาวิชาทหาร ทำหน้าท่ี 
จัดระเบียบจราจรในโรงเรยีน 

20 50 1,000 1,000 

 
รวมเป็นเงิน (สามหมืน่สองพันหา้ร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 

 

16,260 16,260 
 

32,520 
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กิจกรรมที่ 4 ตำรวจสายตรวจ สภ.ย่อยศิลา 
ผู้รับผิดชอบ นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 พฤษภาคม      พ.ศ.2565 1 1,000 1,000 
2 มิถุนายน        พ.ศ.2565 1 1,000 1,000 
3 กรกฎาคม      พ.ศ.2565 1 1,000 1,000 
4 สิงหาคม        พ.ศ.2565 1 1,000 1,000 
5 กันยายน        พ.ศ.2565 1 1,000 1,000 
6 ตุลาคม         พ.ศ.2565 - - - 
7 พฤศจิกายน    พ.ศ.2565 1 1,000 1,000 
8 ธันวาคม        พ.ศ.2565 1 1,000 1,000 
9 มกราคม        พ.ศ.2566 1 1,000 1,000 
10 กุมภาพันธ์      พ.ศ.2566 1 1,000 1,000 
11 มีนาคม          พ.ศ.2566 1 1,000  1,000 
12 เมษายน         พ.ศ.2566 - - - 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
 

 

โครงการที่ 2 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 - 2 – 4 -5  และ

อบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 2 ผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ      พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 - 2 – 4 -5  และอบรมนักเรียนในคาบคุณธรรม 
กลุ่มกิจการนักเรียน         งบประมาณ    88,600  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางฉวีวรรณ  บุญระมี 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจัดทำเอกสารสรุปกิจกรรม  
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 - 2 – 4 -5   

ระดับละ 2 เล่ม   
X4  (8 เล่ม) 

100 800 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 - 2 – 4 -5   

ระดับละ 1,000 
X 4 ระดับ 

1,000 4,000 

3 ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่มคนละ 50  บาท 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 - 2 – 4 -5   

นักเรียน 
1,014 

 
50 

 
50,700 

4 ค่าอาหารว่างนักเรียน (น้ำกับนม) นักเรียน 
1,014 

เหมาจ่าย 31,100 

5 ค่าอาหารวิทยากร 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 - 2 – 4 -5   

จำนวน 4 ระดับ 500 2,000 

รวมเป็นเงิน (แปดหม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 88,600 
 

 

โครงการที่ 2 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม จัดทำคู่มือนักเรียน 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนด 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม    จัดทำคู่มือนักเรียน 
กลุ่ม กิจการนักเรียน             งบประมาณ    36,200 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์   

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 จัดทำคู่มือนักเรียน   ม.1   192 100 19,200 
2 จัดทำคู่มือนักเรียน    ม.4 170 100 17,000 

รวมเป็นเงิน(สามหม่ืนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 36,200 
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โครงการที่ 2 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนด 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน 
กลุ่ม กิจการนักเรียน           งบประมาณ     44,000บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุขขี   ดีสงคราม 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน   ม.1   192 100 19,200 
2 จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน   ม.4 170 100 17,000 

รวมเป็นเงิน(สามหม่ืนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 36,200 

 

โครงการที่ 2 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่. 1 ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม   ปฐมนิเทศนักเรียน 
กลุ่ม  กิจการนักเรียน          งบประมาณ    3,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายประยงค์  สิงหาด 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ปฐมนิเทศ - - 3,000 
รวมเป็นเงิน  (สามพันบาทถ้วน) 3,000 

 

โครงการที่  2 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่ม    กิจการนักเรียน          งบประมาณ    5,400  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายประจักษ์   ศักดิ์คันธภิญโญ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ไวนิลและอุปกรณ์ตกแต่งเวที 1 2,100 2,100 
2 ค่าพวงมาลัยกร 4 50 200 
3 ค่าพ่อพราห์มทำขัวญ 1 คน 500 500 
4 พานบายศรี  ดอกไม้ ธูป เทียน 1 ชุด 1,200 1,200 
5 ค่าอาหารว่างต้อนรับผู้บริหารและครูที่

ปรึกษาเข้าร่วมพิธี 
เหมาจ่าย  1,000 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
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โครงการที่ 2 
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม พิธีไหว้ครู 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 2 ผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

กิจกรรม    พิธีไหว้ครู 
กลุ่ม  กิจการนักเรียน                          งบประมาณ    5,000    บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประจักษ์   ศักดิ์คันธภิญโญ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 
อาหารว่างสำหรับผู้บริหารและครูที่ปรึกษาเข้า
ร่วมพิธี 

เหมาจ่าย  1,000 

2 
ค่ามาลัยกร /ธูปเทียน/ดอกไม้แจกันบูชาพระ/
แป้งเจิมหนังสือ 

เหมาจ่าย  1,500 

3 ไวนิลและอุปกรณ์ตกแต่งเวที 1 2,500 2,500 
รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 

 
โครงการที่  2 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม กีฬาประเพณีขามแก่น-สาธิตมอดินแดง 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 3 ผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 



148 
 

               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม กีฬาประเพณีขามแก่น-สาธิตมอดินแดง 
กลุ่ม กิจการนักเรียน           งบประมาณ  30,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประจักษ์   ศักดิ์คันธภิญโญ 
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจัดทำแสตนเชียร์ เหมาจ่าย 
 

7,000.- 
2 ชุดลีดเดอร์ พร้อมอุปกรณ์ เหมาจ่าย 

 
12,000.- 

3 ค่าอาหาร-น้ำดื่มครู เหมาจ่าย 
 

5,000.- 
4. ค่าอาหารนักเรียนระหว่างฝึกซ้อม เตรียม

ความพร้อม 
เหมาจ่าย  3,000.-  

5. ค่าอุปกรณ์ประกอบการเชียร์ เหมาจ่าย      2,000.- 
6. ค่าของที่ระลึกระหว่างโรงเรียน 1 ชิ้น      1,000.- 

รวมเป็นเงิน (สามหม่ืนบาทถ้วน) 30,000.- 
 

 
โครงการที่  2 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  คณะครู และบุคลากรโรงเรียนขามแก่นคร 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่1 คุณภาพของผู้เรียน  
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรมทีง่านประกันอุบัติเหตุนักเรียน  คณะครู และบุคลากรโรงเรียนขามแก่นคร 
กลุ่ม กิจการนักเรียน                     งบประมาณ    ตามจำนวนจริง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์ 

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน 

1 
รับเงินประกันอุบัติเหตุจากคณะครู บุคลากร
และนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 

เงินเก็บค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนตามจำนวน
นักเรียนที่จ่ายจริง 
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โครงการที่  2 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
ตัววัดที่  3 ผู้เรียนมียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
กลุ่ม  กิจการนักเรียน       งบประมาณ    290,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายประยงค์   สิงหาด   หัวหน้าระดับ ม.1-6    และครูที่ปรึกษาประจำชั้น 
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 14,70 200 294,000 
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รวมเป็นเงิน (สองแสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 294,000 

 
โครงการที่ 2 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม สภานักเรียนศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่  3 ผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม    สภานักเรียนศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 
กลุ่ม   กิจการนักเรียน (งานสภานักเรียน)         งบประมาณ      10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายประจักษ์   ศักดิ์คันธภิญโญ 

ลำดับที่  รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าอาหาร นักเรียน 36 คน เหมาจ่าย 4,000 
2 ค่าท่ีพัก1 คืน   3,000 
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน  3,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
 

 
โครงการที่ 2 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม อบรมสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน              
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 3 ผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  อบรมคณะกรรมการสภานักเรียน 
กลุ่ม   กิจการนักเรียน                     งบประมาณ    9,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายประจักษ์   ศักดิ์คันธภิญโญ  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวัน  1  มื้อ 30 50 1,500 
2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ(50x25 = 1,250 บาทต่อมื้อ) 30 เหมาจ่าย 1,500 
4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฐานกิจกรรม   1,000 
5 ค่าตอบแทนวิทยากร 2  1,000 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
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โครงการที่ 4 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 

ชื่อกิจกรรม สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัววัดที่  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

กิจกรรม  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
กลุ่ม   กิจการนักเรียน                          งบประมาณ   4,000    บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล 

ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม งบประมาณ 
1 กิจกรรมที่ 1 ตรวจสารคาร์บอนมอนนอกไซด์ฐานนิทรรศการ(บุหรี่ไฟฟ้า) 1,500 
2 กิจกรรมที่ 2  วันต่อต้านยาเสพติด RE-X-RAY  ขอนแก่นเมืองสีขาว,เดิน

รณรงค์ 
1,000 

3 กิจกรรมที่ 3 วันเอดส์โลกกิจกรรมอบรมให้ความรู้,การตรวจเลือดกลุ่มMSM 1,500 
4 กิจกรรมที่ 4 ห้องเรียนสีขาวฯประกวดห้องเรียนสีขาวฯ - 

รวมเป็นเงิน  (สี่พันบาทถ้วน) 4,000 
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสารคาร์บอนมอนนอกไซด์ 

ลำดับที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 จัดนิทรรศการให้ความรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
ฐานความรู้ 5 ฐาน 
-วัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลบุหรี ่
-พิษภัยบุหรี่/แอลกอฮอลล ์
-บุหรี่กับชีวิตประจำวนั 
-ใครติดยายกมือขึ้น 
-ตรวจสารคาร์บอนมอนนอกไซค์ 
-ป้ายคำขวัญ 

  
 
 
 
 
 

1,500 
 
  

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 1,500 
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กิจกรรมที่ 2  วันต่อต้านยาเสพติด RE-X-RAY   

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน/นอก   500 
2 ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน         500 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งบาทถ้วน) 1,000 
 
กิจกรรมที่ 3 วันเอดส์โลก 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 อบรมนักเรียนแกนนำ 30 คน 
-ค่าอาหารว่าง-น้ำ  นักเรียน 

  1,000 

2 ป้ายนิทรรศการ/คำขวัญ   500 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน    

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 1,500 
  
กิจกรรมที่ 4 ห้องเรียนสีขาวฯ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 รางวัลการประกวดห้องเรียนดีเด่นทุก
ห้องเรียน(ทุกระดับ) 

  - 

- - 
 

  
โครงการที่ 2 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 3 ผู้เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มกิจการนักเรียน 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
กลุ่ม    กิจการนักเรียน          งบประมาณ  100,000 บาท     
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร 

ที ่ ชื่อกิจกรรม งบประมาณ 

1 ค่ายอาสาสมัครแกนนำและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ปีการศึกษา 2565 11,700 
2 กิจกรรมการประกวด Mr.& Miss TO BE NUMBER ONE IDOL  ปี2565 3,300 
3 กิจกรรมสร้างสุข การประกวด TO BE THE RAPPER & KKN DANCE    4,000 
4 กิจกรรมการนำเสนอผลงานระดับภาคกุมภาพันธ์  ปี 2565 ที่โรงแรมพลูแมน 11,000 
5 กิจกรรมประชุมพัฒนาเครือข่าย นวัตกรรมและองค์ความรู้ 6,000 

6 
กิจกรรมศึกษาแลกปลี่ยนเรียนรู้ รร.คู่ขนาน 
ในภาค/ต่างภาค รร. ต้นแบบระดับเพชร 

1,000 

7 
กิจกรรมการนำเสนอผลงานชมรม  To Be Number One  ระดับประเทศ รอบลงพ้ืนที่
โรงเรียนขามแก่นนคร มิถุนายน 2564 

9,000 

8 
กิจกรรมการนำเสนอผลงานระดับประเทศ เดือนกรกฎาคม  ปี 2565  ที่อิมแพค ฟอรั่ม 
เมืองทองธานี 

50,000 

9 กิจกรรมสร้างสุข การแข่งขัน TO BE E-SPORT    2,000 
10 กิจกรรมสร้างสุข การแข่งขัน Acoustic Guitar    2,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 100,000 
 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายอาสาสมัครแกนนำและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ปีการศึกษา 2565 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 เอกสารและอุปกรณ์ 80 ชุด 10 800 
2 อาหารกลางวัน 1 วัน  80 50 4,000 
3 อาหารว่าง 2 มื้อ 80 50 4,000 
4 ค่าสรุปงาน 2 เล่ม 250 500 
5 ค่าวิทยากร 2 คน 1,200 2,400 
 รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 11,700 
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กิจกรรมที่  2  กิจกรรมการประกวด Mr.& Miss TO BE NUMBER ONE IDOL ปี 2565 ระดับโรงเรียน  
และจังหวัด 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 จัดสถานที่ไวนิล/เอกสาร/ถ่านไมค์ลอย 1 ชุด 1,100 1,100 
2 รางวัลผู้เข้าร่วมประกวด 12  คน  100 1,200 
3 ค่าอาหารฝึกซ้อมประกวดไปดอล 

IDOL ระดับจังหวัด  
4 คน 250 1,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 11,700 
 
กิจกรรมที่  3  กิจกรรมสร้างสุข การประกวด TO BE THE RAPPER & KKN DANCE   

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 สถานที่ไวนิล/ เอกสาร/ถ่านไมค์ลอย 1 ชุด 1,000 1,000 
2 รางวัล 10 รางวัล 300 3,000 

รวมเป็นเงิน (สี่พันบาทถ้วน) 4,000 
 
กิจกรรมที่  4  กิจกรรมการนำเสนอผลงานระดับภาค เดือนกุมภาพันธ์  ปี 2566 ที่โรงแรมพลูแมน     
                 จังหวัดขอนแก่น 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 เอกสารสรุปงาน พิมพ์สี จำนวน 10 เล่ม 15 เล่ม 200 3,000 
2 ค่าแต่งตัวผู้นำเสนอ 4 คน 4 ชุด เหมาจ่าย 2,500 
3 อาหารฝึกซ้อมนักเรียนทีน่ำเสนอ

จำนวน 2 ครั้ง 
10 50 500 

4 อุปกรณ์(ฉาก)ประกอบการนำเสนอ 1 ชุด 5,000 5,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 11,000 
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กิจกรรมที ่5  กิจกรรมประชุมพัฒนาเครือข่าย นวัตกรรมและองค์ความรู้ 
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 เอกสารและอุปกรณ์ 50 ชุด 10 500 
2 อาหาร 1 วัน  50 30 1,500 
3 อาหารว่าง 2 มื้อ 50 เหมาจ่าย 3,200 
4 ค่าสรุปงาน 2 เล่ม 150 300 
5 ค่าวิทยากร 1  คน 500 500 

                  รวมเป็นเงิน (หกพันบาทถ้วน) 6,000 
 
 

กิจกรรมที ่6  กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รร.คู่ขนานในภาค/ต่างภาค รร. ตน้แบบระดับเพชร 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ของทีระลึก  รร.สกลนครพัฒนศึกษา 
จังหวัดสกลนคร* อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษาดูงาน 

1 ชุด 
1,000 1,000 

2 รถตู้โรงเรียน    
3 ที่พัก/อาหารครูที่ปรึกษา/นักเรียนแกน

นำ 
10 คน /1
คืน/2 วัน 

เบี้ยเลี้ยงไป
ราชการ 

 

                  รวมเป็นเงิน (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 
กิจกรรมที่  7  กิจกรรมการนำเสนอผลงานชมรม  To Be Number One  
                  ระดับประเทศ รอบลงพ้ืนทีโ่รงเรียนขามแก่นนคร มิถุนายน 2565 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 เอกสารสรุปงาน พิมพ์สี จำนวน 20 เล่ม 10 เล่ม 200 2,000 
2 ค่าจัดทำ วีซีดี ค่าแต่งตัวผู้นำเสนอ 

ฝึกซ้อม 
1 ครั้ง 2,500 2,500 

3 ของทีระลึกกรรมการ 5 คน 500 2,500 
4 ค่าจัดสถานที่ ไวนิล     1 2,000 2,000 

รวมเป็นเงิน (เก้าพันบาทถ้วน) 9,000 
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กิจกรรมที ่8  กิจกรรมการนำเสนอผลงานระดับประเทศ เดือนกรกฎาคม  ปี 2565 ที่อิมแพค ฟอรั่ม  
เมืองทองธานี 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 เอกสารสรุปงาน พิมพ์สี จำนวน  20  เล่ม 10 เล่ม 200 2,000 
2 -ค่าจัดทำ วีซีดี  

-ค่าชุดและแต่งตัวผู้นำเสนอ  
-อุปกรณ์(ฉาก)ประกอบการนำเสนอ 
-อาหารช่วงฝึกซ้อม 

1 ครั้ง 
4 คน 

       1 
       3  วัน 

400 
1,000 
3,000 
400 

400 
4,000 
3,000 
1,200 

3 -จัดนิทรรศการ 
- ชุดและแต่งกายผู้นำเสนอนิทรรศการ 
  และแสดงหน้าบูท 
- ที่พักและอาหารผู้นำเสนอ  4 คน 

1 ครั้ง 
      8 คน 
       
       4 วัน 

20,000 
- 
 
- 

20,000 
  3,000 

 
 7,000 

4 ค่าอาหาร/ทีพั่กนักเรียนแกนนำที่เป็น
คณะกรรมการดำเนินงานปี 64 
และครูทีปรึกษาชมรม 

นร. 25 ครู 
10 

4วัน  9,400 

รวมเป็นเงิน (เก้าพันบาทถ้วน) 50,000 
 
กิจกรรมที่  9  กิจกรรมสร้างสุข การแข่งขัน TO BE E-SPORT    

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 สถานที่ไวนิล/ เอกสาร/ถ่านไมค์ลอย 1 ชุด 200 200 
2 รางวัล 6  รางวัล 300 1,800 

รวมเป็นเงิน (สองพันบาทถ้วน) 2,000 
 
กิจกรรมที่  10  กิจกรรมสร้างสุข การแข่งขัน Acoustic Guitar    

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 สถานที่ไวนิล/ เอกสาร/ถ่านไมค์ลอย 1 ชุด 200 200 
2 รางวัล 6  รางวัล 300 1,800 

รวมเป็นเงิน (สองพันบาทถ้วน) 2,000 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มอำนวยการ 

 

ที่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้  

1 งานอนามัยโรงเรียน 3 2 2.5 10,000 - -   
2 พัฒนาผู้เรียนดา้นสิง่แวดล้อม 4 3 3.1 5,000 - -   
3 งานโภชนาการ 3 2 2.5 3,000 - -   
4 งานชุมชนสัมพนัธ ์ 3 2 2.5 - - 10000  
5 งานอาคารสถานที ่ 3 2 2.5 165,530 - -   
6 เขตน่ามอง 3 2 2.5 12,000 - -   
7 ห้องน่าเรียน 3 2 2.5 12,000 - -   
8 สูบสิ่งปฏิกูล 3 2 2.5 10,000 - -   
9 รักห้องน้ำห้องส้วม 3 2 2.5 20,000 - -   
10 ปฏิคมโรงเรียน 3 2 2.2 3,000 - -   
11 งานโสตทัศนูปกรณ ์ 3 2 2.6 5,000 - -   
12 มูลนิธิขามแก่น 3 2 2.2 - - 3,000  
13 กรรมการสถานศึกษา 3 2 2.2 - - 3,000  
14 งานยานพาหนะ 3 2 2.2 400,000 - -  กันงบ 
15 ธนาคารโรงเรียน 3 2 2.5 - - -   
16 งานน้ำดื่ม 3 2 2.5 - - -   
17 งานประชาสัมพนัธ ์ 3 2 2.2 - - -   

 645,530 -  16,000 661,530 
รวม โครงการใหญ่ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
18 
 
 

วัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ 
 
 

3 
 
 

2 
 

 

2.6 5,000 - -  รวมโครงการจดัซ้ือ
วัสดุทางการศกึษา
ในการจัดการเรยีน
การสอน 

19 
 
 

สรุปโครงการอำนวยการ 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

2.2 1,000 - -  รวมโครงการ
ติดตามผลการ
ดำเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

รวม 6,000 - - 6,000 
รวมทั้งสิ้น 651,530  16,000 667,530 
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โครงการที่ 3 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจดัการ 
กิจกรรมที่ 1 งานอนามัยโรงเรียน 
กลุ่ม อำนวยการ งาน งานอนามัยโรงเรียน     งบประมาณ  10,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางชนิดา  ดวงบรรเทา   

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 คาร์อาบอน 3 กล่อง 170 510 
2 อารีด้า 2 กล่อง 240 480 
3 ถุงมือยาง 2 กล่อง 140 280 
4 น้ำเกลือ 4 ขวด 45 180 
5 AZUMALพาราเซตามอล 350มม.ก 4 ขวด 160 640 
6 พาราเซตามอล 500มม.ก 4 ขวด 190 760 
7 Mainnox (แก้ปวดประจำเดือน) 3 กล่อง 450 900 
8 ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน 3 โหล 495 1485 
9 เท็นโซพลาสต์ 3 กล่อง 60 180 
10 น้ำยาล้างตา 5 ขวด 40 200 
11 สำลีก้อน 1 โหล 180 180 
12 ทิฟฟี่ 5 กล่อง 150 750 
13 ยาแก้แพ้ 2 ขวด 100 200 
14 แอมโมเนียหอมสหการ 450  Ml 2 ขวด 110 220 
15 หมึกhp laser Jet 1020 1 1035 1,035 

รวมเงิน(แปดพันบาทถ้วน) 8,000 

โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม งานอนามัยโรงเรียน 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่………2.5……… จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ อำนวยการ (งานอนามัยโรงเรียน) 
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กิจกรรมที่ 2  ตรวจสุขภาพประจำปี    ปีการศึกษา  2565 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าอาหารเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาล  จำนวน  10  คน 

 
1 ชุด 

 
700 

 
700 

2 ค่าอาหารเครื่องดื่มบุคลากรโรงเรียนขาม
แก่นนคร  จำนวน 60 คน 

1 ชุด 2300 1,300 

รวมเงิน  (สองพันบาทถ้วน) 2,000 
 
  

โครงการที่ 4 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ชื่อกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 

สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ตัววัดที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    

กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ อำนวยการ(งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม) 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 

กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
กลุ่ม   งานอำนวยการ       งบประมาณ 2,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมยุรา ศรีทานันท์ 
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายไวนิลในการรณรงค์ แยกขยะ  20 จุด 100 2,000 
รวมเป็นเงิน (สองพันบาทถ้วน) 2,000 
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กิจกรรมที่ 2  โรงเรียนอีโคสกลู (Eco – school) 
กลุ่ม   อำนวยการ       งบประมาณ 2,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปราณี ถิ่นเวียงทอง 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายไวนิลในการรณรงค์ 20 จุด 10 2,000 
รวมเป็นเงิน (สองพันบาทถ้วน) 2,000 

 
กิจกรรมที่ 3  คาร์บอนต่ำ 
กลุ่ม อำนวยการ       งบประมาณ 1,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิกร ศรีกวนชา 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าไวนิลในการเผยแพร่รณรงค์ 10 100 1,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 

 

โครงการที่ 3 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจดัการ 

กิจกรรมที่ 1 งานโภชนาการ 
กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ (งานโภชนาการ)     งบประมาณ  3,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเทพบังอร  บึงมุม 
 

โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม งานโภชนาการ 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่………2.5……… จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ อำนวยการ (งานโภชนาการ) 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 น้ำยาตรวจอาหาร   3,000 

รวมเงิน  (สามพันบาทถ้วน) 3,000 

 

โครงการที่ 3 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที่ 1 งานชุมชนสัมพันธ์ 
กลุ่ม อำนวยการ (งานชุมชนสัมพนัธ)์      งบประมาณ  10,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนภธร  อัครธรสกุล  

ลำดับที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 วันศรีพัชรินทร (พวงมาลา) 1 1,500 1,500 

2 วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 1 1,500 1,500 

3 วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ใน ร.10 

1 1,000 1,000 

4 วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 

1 1,000 1,000 

5 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (พวงมาลา) 1 1,000 1,000 

6 วันปิยมหาราช (พวงมาลา) 1 1,000 1,000 

7 วันชาติ (พวงมาลา) 1 1,000 1,000 

8 งานบวงสรวงศาลเทพารักษ์    (งบจากสำนักวัฒนธรรม 
จังหวัดขอนแก่น) 

 1,000 1,000 

9 งานวันทหารผ่านศึก (พวงมาลา) 1 1,000 1,000 

รวมท้ังสิ้น 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม งานชุมชนสมัพันธ ์
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
ตัววัดที…่……2.5……… จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ อำนวยการ (งานชุมชนสัมพันธ์) 
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โครงการที่ 3 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจดัการ 
กิจกรรมที่ 1 งานอาคารสถานที่ 
กลุ่ม อำนวยการ (งานอาคารสถานที่)        งบประมาณ 165,530 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธีระวุฒ  พุทธโค 

ลำดับที่ รายการ  
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 จัดซื้อไม้กวาด  แม่บ้าน  นักการ  200 35 7,000 

2 สูบห้องน้ำห้องส้วม - - 5,000 

3 อุปกรณ์ประปา  ไฟฟ้า - - 20,000 
4 น้ำมันตัดหญ้า - - 5,000 

5 ซ่อมบำรุงทั่วไป - - 119,530 

7 ค่าเก็บขยะเทศบาลศิลา 1 9,000 9,000 

รวมทั้งสิ้น(หนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)  165,530    

 
โครงการที่3 

 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม งานอาคารสถานที่ 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่………2.5……… จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ อำนวยการ (งานอาคารสถานที่) 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบรหิารและการจดัการ 
กิจกรรม เขตน่ามอง 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที…่……2.5……… จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ อำนวยการ (งานสิ่งแวดล้อม) 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจดัการ 
กิจกรรมที่ 1 เขตน่ามอง 
กลุ่ม อำนวยการ (งานสิ่งแวดล้อม)      งบประมาณ  12,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ไม้กวาดทางมะพร้าว 60 ด้าม 30 1,800 
2 ไม้กวาดทางมะพร้าว ปลายตัด 60 ด้าม 30 1,800 

3 เข่งสานพลาสติก 40 อัน 120 4,800 

4 ที่ตักขยะ สังกะสี 50 อัน 34 1,700 
5 ไม้มือเสือ  30 ด้าม 30 900 
6 ถุงดำขนาดใหญ่ 20 โหล 50 1,000 

รวมทั้งสิ้น (หม่ืนสองพันบาทถ้วน) 12,000     
 

โครงการที่3 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจดัการ 

กิจกรรมที่ 7 ห้องน่าเรียน 
กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ (งานสิ่งแวดล้อม)  งบประมาณ 12,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง 
 

 

 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม ห้องน่าเรียน 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่………2.5……… จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ อำนวยการ (งานสิ่งแวดล้อม) 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ไม้กวาดดอกหญ้า (ห้องเรียน) 100 ด้าม 35 3,500 

2 ที่ตักขยะ สังกะสี 50 อัน 30 1,500 

3 ไม้กวาดหยากไย่ 50 30  1500 

4 ไม้ถูพ้ืน ห้องเรียน 100 ด้าม 35 3,500 
5 ถังขยะเล็ก 40 ถัง 50 2,000 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 12,000     
  

โครงการที่ 3 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจดัการ 

กิจกรรมที่ 1 งานอาคารสถานที่ 
กลุ่ม  อำนวยการ (สูบสิ่งปฏิกูล)     งบประมาณ 10,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีระวุฒ  พุทธโค 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 สูบสิ่งปฏิกูลภาคเรียนละ 2 ครั้ง - - 10,000 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 

  

 
 
 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม สูปสิ่งปฏิกูล 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่………2.5……… จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ อำนวยการ (งานอาคารสถานที่) 
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โครงการที่ 3 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจดัการ 
กิจกรรมที่ 1 รักห้องน้ำห้องส้วม 
กลุ่ม  อำนวยการ (งานสิ่งแวดล้อม)     งบประมาณ 20,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 น้ำยาขัดพ้ืนห้องน้ำ 12 หลัง 150 ถุง 50 5,000 

2 น้ำยาเช็ดกระจก 15 ขวด 40 600 

3 ขันน้ำ 100 ใบ 20 2,000 

4 แปรงด้ามยาวขัดพ้ืนห้องน้ำ 32 ด้าม 100 3,200 
5 แปรงด้ามขัดผนังห้องน้ำ  25 ด้าม 100 2,500 
6 แปรงขัดโถส้วม 20 อัน 40 800 
7 ฟองน้ำมีใยขัด 24แพ็ค 25 600 
8 ถุงขยะย่อยสลาย 50 แพ็ค 50 2,500 

9 ผงซักผ้า 2 ถัง 400 800 
10 ถังรองน้ำในห้องน้ำนักเรียน 20 ถัง 100 2,000 

รวมทั้งสิ้น  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000     
 

 

 

 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม รักษาห้องน้ำห้องส้วม 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่………2.5……… ร้อยละของโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ อำนวยการ (งานสิ่งแวดล้อม) 
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โครงการที่ 3 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจดัการ 
กิจกรรมที่ 1 ปฏิคมโรงเรียน 
กลุ่ม อำนวยการ (ปฏิคมโรงเรียน)     งบประมาณ  3,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเทพบังอร  บึงมุม 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 แก้วโอเชียน 5 โหล 200 1,000 

3 แก้วน้ำทรงสูง 2 โหล 500 1,000 
4 แก้วน้ำผลไม้ 2 โหล 500 1,000 

รวมเงิน  (สามพันบาทถ้วน) 3,000 

 
 

โครงการที่ 3 

 
 
 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม ปฏิคมโรงเรียน 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่………2.2……… มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ อำนวยการ (ปฏิคมโรงเรียน) 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม งานโสตทัศนูปกรณ์ 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่………2.6……… จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ อำนวยการ (งานโสตทัศนูปกรณ์) 



167 
 

               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที ่1 งานโสตทัศนูปกรณ์ 
กลุ่ม อำนวยการ (งานโสตทัศนูปกรณ์)      งบประมาณ   5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญอนันต์  สรรศรี 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 เพาเวอร์มิก 1 ตัว 5,000 5,000 
รวมเงิน  (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 

 

โครงการที่ 3 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจดัการ 
กิจกรรมที่ 1 มูลนิธิขามแก่น 

กลุ่ม อำนวยการ (งานมูลนิธิ)     งบประมาณ   3,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1  การจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ จำนวน 4 ครั้ง 
      - ค่าอาหารว่าง 
      - ค่าเอกสารในการประชุม 

   
2200 

800 
รวมทั้งสิ้น(สามพันบาทถ้วน) 3,000     

 

 

 

 

โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม งานมูลนิธิขามแก่นนคร 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่………2.2……… มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ อำนวยการ (งานมูลนิธิขามแก่นนคร) 
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โครงการที่ 3 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 

ชื่อกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัววัดที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    

กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ อำนวยการ/ งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 

กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มอำนวยการ /งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบประมาณ  3,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุม 4 ครั้ง )     2,200 

2 ค่าวัสดุ จัดทำเอกสารประกอบการประชุม    800 

รวมเป็นเงิน (สามพันบาทถ้วน) 3,000 

 

โครงการที่ 3 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ชื่อกิจกรรม บำรุงยานพาหนะ 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ อำนวยการ(งานยานพาหนะ) 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 

กิจกรรมที่ 1  ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 
กลุ่ม  อำนวยการ (งานยานพาหนะ)     งบประมาณ  400,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณปภัช  ลดาวัลย ์



169 
 

               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถโรงเรียนจำนวน 6 คัน   200,000 

2 
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง บำรุงรักษา 
รถโรงเรียนจำนวน 6 คัน 

   
200,000 

รวมเป็นเงิน (สี่แสนบาทถ้วน) 400,000 
  

โครงการ ที่ 3  

 
โครงการที่3 

 

 

 

 

 

โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม งานธนาคารโรงเรียน 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่………2.5……… จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ อำนวยการ (งานธนาคารโรงเรียน) 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม งานน้ำดื่มขามแก่นนคร 
มาตรฐานของ สมศ. ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่………2.5……… จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ อำนวยการ (งานน้ำดื่มขามแก่นนคร) 
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โครงการที่ 3 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 

ชื่อกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ 

สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัววัดที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    

กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ อำนวยการ (งานประชาสัมพันธ์) 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  

 
ท่ี กิจกรรม 

โค
รง

กา
รที่

 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้  

1 พัฒนาบุคลากรด้านแผนงาน 3 2 2.1 20,000 - 150,000  

2 
 

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 3 2 2.2 8,000 - - โครงการใหญ่ 

สรุปโครงการ วิชาการ กลุ่มสาระ       14,000    

3 
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู 
Organization Development)  

3 2 2.4 -  
- 50,000 

 

4 ศึกษาดูงาน  3 2 2.4 -  - 300,000  

5 
แสดงความยินดี/เสียใจแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) 

3 2 2.4 -  
- 100,000 

 

6 มุทิตาจิตครูที่จะเกษียณอายุราชการ 3 2 2.4 -  - 50000  

7 บริหารจัดการงานบุคลากร 3 2 2.4 3,000 - 271,800  

8 
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ ปี 
2565 

3 2 2.6 
 

1,000 - - 
 

9 
 

ดูแลแม่ข่ายระบบงานพัสดุ 
ระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  

3 2 2.6 -  -  
6,000 

 

10 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 2 2.6 
438,060  

-  199,500  โครงการใหญ่ 

วัสดุกลุ่มวิชาการ,กลุ่มสาระฯ 3 2 2.6 35,000 -  -  
วัสดุสำนักกลุ่ม3งาน 3 2 2.6 15,000 - - 

11 
 

การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ 
3 2 2.6 

 
5,000 

-  -   

12 บริหารการจัดการงานการเงิน 3 2 2.5 5,000 -  -   

13 พัฒนาศักยภาพงานควบคุมภายใน 3 2 2.2 3,000 -  -   

14 วัสดุสำนักงานงานสารบรรณ 3 2 2.2 5,000 -  -   

 114,000  927,800 1,041,800 
รวมท้ังสิ้น 114,000  927,800 1,041,800 
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โครงการที่ 3 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านแผนงาน 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ      งบประมาณ  170,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปวริศา  ประทุมจร 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าเช่าเหมารถ  2คัน 50,000 100,000 
2 ค่าท่ีพัก 10 ห้อง 1,200 12,000 
3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 20 คน 1,500 30,000 
4 ค่าเอกสาร 20 ชุด 100 2,000 
5 คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ  20 เล่ม 300 6,000 
6 แผนกลยุทธ์  20 เล่ม 300 6,000 
7 แผนปฏิบัติการประจำปี  20 เล่ม 300 6,000 
8  กระดาษ A4   20 รีม 100 2,000 
9 หมึก printer  2 ชุด 1,500 3,000 
10 เครื่องเจาะกระดาษ 1 อัน 300 300 
11 ปากกา 4 กล่อง 150 600 
12 ดินสอ  4 โหล 50 200 
13 ซอง A4  3 โหล 100 300 
14 ปกเอกสาร  5  ห่อ 200 1000 
15  กระดาษ Photo  3 ห่อ 200 600 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 170,000 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ช่ือกิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านแผนงาน 
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที ่2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
กลุ่มงาน/งาน งานแผนงานและงบประมาณ (งานแผนงานและโครงการ) 
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โครงการที่ 3 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที ่1 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ     งบประมาณ 22 ,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปวริศา  ประทุมจร 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุป
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  

25 200 5,000 
งานแผนงานฯ 

2 เล่มสรุปโครงการกลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ 

1 1,000 1,000 กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ 

3 เล่มสรุปโครงการกลุ่มวิชาการ 1 1,000 1,000 กลุ่มวิชาการ 
4 เล่มสรุปโครงการกลุ่มกิจการ

นักเรียน 
1 1,000 1,000 กลุ่มกิจการ

นักเรียน 
5 เล่มสรุปโครงการกลุ่มอำนวยการ  1 1,000 1,000 กลุ่มอำนวยการ 
6 เล่มสรุปโครงการงานไอซีที 1 1,000 1,000 งานไอซีที 
7 เล่มสรุปโครงการงานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
1 1,000 1,000 งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
8 เล่มสรุปโครงการงานแนะแนว 1 1,000 1,000 งานแนะแนว 
9 เล่มสรุปโครงการงานห้องสมุด 1 1,000 1,000 งานห้องสมุด 
10 เล่มสรุปโครงการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1 1,000 1,000 กลุ่มสาระฯ

คณิตศาสตร์ 
11 เล่มสรุปโครงการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
1 1,000 1,000 กลุ่มสาระฯ

วิทยาศาสตร์ฯ 
12 เล่มสรุปโครงการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพ 
1 1,000 1,000 กลุ่มสาระฯการ

งานอาชีพ 

ช่ืองาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ช่ือกิจกรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที ่2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม ่
กลุ่มงาน/งาน งานแผนงานและงบประมาณ (งานแผนงานและโครงการ) 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

13 เล่มสรุปโครงการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1 1,000 1,000 กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

14 เล่มสรุปโครงการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1 1,000 1,000 กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

15 เล่มสรุปโครงการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

1 1,000 1,000 กลุ่มสาระฯศิลปะ 

16 เล่มสรุปโครงการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

1 1,000 1,000 กลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษาฯ 

17 เล่มสรุปโครงการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ 

1 1,000 1,000 กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาฯ 

18 เรียนร่วม 1 1,000 1,000 งานเรียนร่วม 
รวมทั้งสิ้น (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 22,000  

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที ่1.1  สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ                 งบประมาณ 5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวปวริศา  ประทุมจร 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุปโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

25 200 5,000 

                  รวมทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 
กิจกรรมที ่1.2 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ               
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ                 งบประมาณ 1,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวปวริศา  ประทุมจร 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลโครงการ 2 200 400 
2 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 
                  รวมทั้งสิ้น (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
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กิจกรรม  1.3 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มวิชาการ 

กลุ่มงาน.  วิชาการ       งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์. 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 
กิจกรรม 1.4 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มกิจการนักเรียน 
กลุ่ม กิจการนักเรียน           งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 
กิจกรรม 1.5 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มอำนวยการ   
กลุ่ม อำนวยการ       งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางมยุรา  ศรีทานันท์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
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กิจกรรม 1.6  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการงานไอซีที    
งาน ไอซีที         งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางกัญญาพร วรีะภัทรทรัพย ์

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 
กิจกรรม 1.7  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสุภาณี  คงกระโทก   

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 

กิจกรรม 1.8  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการงานแนะแนว     
งาน แนะแนว           งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายธนาวุฒิ   ชินฮาด     

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
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กิจกรรม 1.9  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการงานห้องสมุด      
งาน ห้องสมุด        งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางญาณิศา  เครือวรรณ  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 
กิจกรรม 1.10   สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวสิรยาภา  อาษานอก 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 
กิจกรรม 1.11   สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางเพลินพิศ  นามวาด  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
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กิจกรรม 1.12  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ    งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายบุญอนันต์  สรรศรี 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 
กิจกรรม 1.13  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ     งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางทิพย์วรรณ  แก้วดวง 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 

กิจกรรม 1.14  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวนัฏฐ์ธัญญา   สุนทโรจน์  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
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กิจกรรม 1.15  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ   งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายกรินทร์ ทองธวัช  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 
กิจกรรม 1.16  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาววันวิสา   ฝ่ายเคนา  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 

 กิจกรรม 117  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายธีระวุฒ  พุทธโค 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
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กิจกรรม 1.18  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการงานเรียนร่วม  
งาน เรียนร่วม     งบประมาณ....1,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลฯ 2 200 400 
2. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการดีเด่น 2 200 400 
3. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสารสนเทศ 2 100 200 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 

โครงการที่ 3 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 

กิจกรรมที1่ งานพัฒนาบุคลากร (การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู Organization Development) 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ (งานบุคลากร) .   งบประมาณ 50,000   บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร 

ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ชื่อกิจกรรม งานพัฒนาบุคลากร (การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู Organization 

Development) 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่ 
กลุ่มงาน/งาน งานแผนงานและงบประมาณ (งานบุคลากร) 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน(หน่วย) ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
รวมเงิน(บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวัน 130 คน 80 10,400 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 130 คน x 2 ครั้ง 25 x 2 13,000 
3 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 130 คน 30 3,900 
4 ค่าสถานที่   3,000 
5 ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ   7,200 
6 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 5,000 10,000 
7 ค่าของที่ระลึกวิทยากร 2 ชิ้น 1,000 2,000 
8 ค่าสรุปงาน 2 เล่ม 250 500 

รวมเป็นเงิน ( ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000 
 
 

โครงการที่ 3 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที ่1 งานพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ (งานบุคลากร)   งบประมาณ 300,000   บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ และที่พักค่าสวัสดิการต่างๆ 130 - 300,000 
รวมเป็นเงิน (สามแสนบาทถ้วน) 300,000 

 
 
 
 

ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ชื่อกิจกรรม งานพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน)  
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม ่
กลุ่มงาน/งาน งานแผนงานและงบประมาณ (งานบุคลากร) 
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โครงการที่ 3 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที ่1 งานขวัญและกำลังใจ (แสดงความยินดี/เสียใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ (งานบุคลากร)    งบประมาณ 100,000   บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 เยี่ยมไข้,แสดงความยินดี,งานศพ ตามจริง  100,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 100,000 

 
โครงการที่ 3 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที่งานขวัญและกำลังใจ (มุทิตาจติครูที่จะเกษียณอายุราชการ) 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ (งานบุคลากร)    งบประมาณ 50,000   บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสิรญิดา  เลิศบุญสถาพร 

 

ลำดับที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 130  48,000 
2 ค่าบายศรีสู่ขวัญและหมอพราหมณ์  2,000 2,000 

รวมเป็นเงิน  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 50,000 

ช่ืองาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ช่ือกิจกรรม งานขวัญและกำลังใจ (แสดงความยินดี/เสียใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที ่2.4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม ่
กลุ่มงาน/งาน งานแผนงานและงบประมาณ (งานบุคลากร) 

ช่ืองาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ช่ือกิจกรรม งานขวัญและกำลังใจ (มุทิตาจิตครูที่จะเกษียณอายรุาชการ) 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที ่2.4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม ่
กลุ่มงาน/งาน งานแผนงานและงบประมาณ (งานบุคลากร) 
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โครงการที่  2 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ชื่อกิจกรรม บริหารจัดการงานบุคลากร (ข้อมูลทะเบียนประวัติ, วางแผนอัตรากำลัง

, วินัยครู,จัดจ้างบุคลากร) 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ แผนงานและงบประมาณฯ (งานบุคลากร) 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม1 บริหารจัดการงานบุคลากร (ข้อมูลทะเบียนประวัติ, วางแผนอัตรากำลัง, วินัยครู,จัดจ้างบุคลากร) 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ (งานบุคลากร)  งบประมาณ 2,721,000   บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร 

ลำดับที่  รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1  จัดจ้างลูกจ้าง/พนักงาน   2,721,000    
รวมเป็นเงิน (สองล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 2,721,000    

 
โครงการที่ 3 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ (งานบุคลากร)     งบประมาณ 1,000   บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.นางสิริญดา  เลิศบุญสถาพร 

ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ชื่อกิจกรรม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2565 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
กลุ่มงาน/งาน งานแผนงานและงบประมาณ (งานบุคลากร) 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร  ประจำปี  
2565 

150 100 1,000 

รวมเป็นเงิน  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 
 

โครงการที่ 3 
ชื่อโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ชื่อกิจกรรม ค่าบริการเช่าใช้เครื่องแม่ข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

(Hosting) ระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ/งานพัสดุ 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที่ 1 ค่าบริการเช่าใช้เครื่องแม่ข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ (งานพัสดุ)      งบประมาณ  6,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 
 
 
 

ค่าบริการเช่าใช้เครื่องแม่ข่ายผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต (Hosting)ระบบบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ (ออนไลน์) เริ่มตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 
2565 - 31 ธันวาคม 2565 

12 500 6,000.00 

รวมเป็นเงิน ( หกพันบาทถ้วน ) 6,000.00 
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โครงการที่ 3 
ชื่อโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ชื่อกิจกรรม จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ/งานพัสดุ 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่ม  แผนงานและงบประมาณ (งานพัสดุ)    งบประมาณ  439,060  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
วัสดุงานวัดผลประเมินผลและบริการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

  310,060 
 

วิชาการ 

2 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

  40,000 
 

วิทยาศาสตร์ 

3 
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนการงาน
อาชีพ 

  15,000 
การงานอาชีพ 

4 
วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
ศิลปะ 

  15,000 
ศิลปะ 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนสุขศึกษา   35,000 สุขศึกษา 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนสังคมฯ   5,000 สังคมฯ 

7 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

  5,000 
 

ภาษาต่างประ
เทศ 

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนภาษาไทย   5,000 ภาษาไทย 
9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนคณิตศาสตร์   5,000 คณิตศาสตร์ 

10 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนลูกเสือเนตร
นารี  

  3,000 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รวมเป็นเงิน ( สี่แสนสามหม่ืนแปดพันหกสิบบาทถ้วน ) 438,060  
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที่ 1.1  จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานวัดผลประเมินผลและบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
กลุ่ม วิชาการ        งบประมาณ  310,060 บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางกรรณิกา   เกียรติจรุงพันธ์  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษโรเนียว A4 1000 รีม 110 110,000 
2 กระดาษ  A4 80 แกรม 200  รีม 140 28,000 
3 หมึกก๊อปปี้ปริ้นท์และไขโรเนียว 1 ชุด 75,790 75,790 
4 ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 10 หลอด 2,200 22,000 
5 ตลับหมึกเลเซอร์ Canon325 2 ตลับ 1,300 2,600 
6 จอคอมพิวเตอร์ 1 อัน 3,000 3,000 
7 เม้าส์ 5 อัน 200 1,000 
8 แม็กซ์เย็บกระดาษ Max 5 อัน 350 1,750 
9 ปากกาไวท์บอร์ด  130  ด้าม 200 26,000 
10 แปรงลบกระดาน 100   อัน 30 3,000 
11 ลวดเย็บMax เบอร์ 10(กล่องละ2โหล) 15  กล่อง 200 3,000 
12 เป๊กดอกจันทร์ ขนาด 2” 160  กล่อง 35 5,600 
13 เชือกฟาง 30  ม้วน 50 1,500 
14 ขี้ผึ้งนับเงิน 30  ตลับ 50 1,500 
15 ปพ.1 ม.ต้น 160   เล่ม 8 1,260 
16 ปพ.1 ม.ปลาย 160   เล่ม 8 1,260 
17 ปพ.2 ม.ต้น 600  แผ่น 3 1,800 
18 ปพ.2 ม.ปลาย 600  แผ่น 3 1,800 
19 ปพ.3  ม.ต้น 300  แผ่น 5 1,500 
20 ปพ.3 ม.ปลาย 300   แผ่น 5 1,500 
21 เกียรติบัตร 1,000 แผ่น 2 2,000 
22 ซองสีน้ำตาล  A 4 1,000  ซอง 5 5,000 
23 ปากกา Rotring isograph ขนาด 0.2 mm 2 ด้าม 700 1,400 
24 ปากกา Rotring isograph ขนาด 0.3 mm 2 ด้าม 700 1,400 
25 หมึกรีฟิลสำหรับปากกา Roting isograph 10 หลอด 40 400 
26 แฟ้มเก็บเอกสาร 3 นิ้ว A 4 58  แฟ้ม 100 5,800 
27 คลิปดำขนาด 19 mm  No.411 /No.112 20 กล่อง 30 600 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

28 คลิปดำขนาด 25 mm  No. 415/ No.111 20 กล่อง 40 800 
29 คลิปดำขนาด 32 mm  No.412 /No.110 20 กล่อง 40 800 

รวมทั้งสิ้น (สามแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) 310,060 
 
กิจกรรมที่ 1.2    จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  งบประมาณ 40,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางวรรณวนัช  กำหนดศรี 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ม.1   4,375 
2 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ม.2   4,375 
3 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ม.3   4,375 
4 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน วิชาฟิสิกส์   4,375 
5 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน วิชาเคมี   4,375 
6 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน วิชาชีววิทยา   4,375 

7 
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาโลกและดารา
ศาสตร์ 

 
 

4,375 

8 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน วิชาเพ่ิมเติม   4,375 
9 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน วิชาพ้ืนฐาน ม.ปลาย   5,000 

รวมเป็นเงิน (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 40,000 
 
กิจกรรมที่ 1.3    จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ        งบประมาณ 15,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางศศิวรรณ  แสนตรง 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 โครงงานอาชีพ   2,500 
2 งานผลติพันธุ์พืช   2,500 
3 งานช่างขนมไทย   2,500 
4 งานดอกไม้ประดิษฐ์   2,500 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

5 งานช่างพ้ืนฐาน   2,500 
6 งานช่างพ้ืนฐาน   2,500 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 
 
กิจกรรมที่ 1.4     จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ    งบประมาณ 15,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนางสาวชโลทร โชติกิรติเวช 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. วัสดุการเรียนการสอนทัศนศิลป์   5,000 
2. อุปกรณ์ และเครื่องดนตรี   5,000 
3. วัสดุการเรียนการสอนนาฏศิลป์   5,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 
 
กิจกรรมที่ 1.5  จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    งบประมาณ 15,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางชนิดา ดวงบรรเทา  
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ลูกฟุตบอล เบอร์ 5 10 1,000 10,000 
2 ลูกฟุตซอล เบอร์ 3 10 700 7,000 
3 ลูกวอลเลย์บอล 10 600 6,000 
4 ลูกเซปักตะกร้อ 10 200 2,000 
5 ลูกบาสเกตบอล 10 1,000 10,000 

รวมเป็นเงิน (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 35,000 
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กิจกรรมที่ 1.6  จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   งบประมาณ 5,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวจารุวรรณ  โคตรเสน 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 สื่อสำเร็จรูปประกอบการสอนสาระศาสนาศีลธรรม  1 ชุด 1,000 1,000 
2 สื่อสำเร็จรูปประกอบการสอนสาระประวัติศาสตร์ 1 ชุด 1,000 1,000 
3 สื่อสำเร็จรูปประกอบการสอนสาระภูมิศาสตร์ 1 ชุด 1,000 1,000 
4 สื่อสำเร็จรูปประกอบการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ 1 ชุด 1,000 1,000 
5 สื่อสำเร็จรูปประกอบการสอนสาระหน้าที่พลเมืองฯ 1 ชุด 1,000 1,000 

รวมเป็นเงิน ( ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 
กิจกรรมที่ 1.6  จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    งบประมาณ 5,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุภาภรณ์  ดาทุมมา 
ลำดับที่ รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษเอ 4 8 ลัง 550 4,400 
2. กระดาษกาวย่น 5 ม้วน 30 150 
3. กระดาษกาวสองหน้าบาง 3 ม้วน 30 90 
4. กระดาษโปสเตอร์สีแข็ง 20 แผ่น 10 200 
5. กาวลาเท็กส์ 2 ขวด 50 100 
6. กรรไกร 1 อัน 60 60 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
กิจกรรมที่ 1.7  จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  งบประมาณ 5,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางลัดดาวัลย์  คีรีเมฆ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม 3 กล่อง 600 1800 
2 คลิปดำเบอร์ 108  2 กล่อง 40 80 
3 คลิปดำเบอร์ 110 1 กล่อง 35 35 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

4 คลิปดำเบอร์ 112 1 กล่อง 30 30 
5 กาวกระป๋องเล็ก 2 กระป๋อง 25 50 
6 เทปใส 2 ม้วน 30 60 
7 กระดาษโฟโต้ 80 แกรม 1 แพ็ค 170 170 
8 ลวดเสียบกระดาษ 1 กล่องใหญ่ 150 150 
9 โพสอิท 1 ห่อ 25 25 
10  น้ำยาลบคำผิด  2 ด้าม 50 100 

11  
หมีกเติมเครื่องปริ้นท์ Epson (ดำ น้ำเงิน แดง 
เหลือง) 

2 ขวด 250 500 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 
กิจกรรมที่ 1.8 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  งบประมาณ 5,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสินธุวา โสภะสุนทร 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ชุดเรขาคณิต  35 50 1,750 
2 ไม้ครึ่งวงกลมใหญ่ 1 650 650 
3 วงเวียนไม้ขนาดใหญ่ 1 500 500 
4 เม้าส์และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 6 ชุด 350 2,100 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
กิจกรรมที่ 1.9 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต  
งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบประมาณ 3,000  บาท  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววิไล  ทองแท่งไทย 
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ค่าเอกสารประกอบการสอน   3 ระดับ 3 ชุด 500 1,500 
2 ไม้ง่าม  50 ชุด 30 1,500. 

รวมทั้งสิ้น (สามพันบาทถ้วน) 3,000 
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กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ     งบประมาณ  5,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 วัสดุสำนักงานกลุ่มวิชาการ   5,000 วิชาการ 
2 วัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ   5,000 อำนวยการ 
3 วัสดุสำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน   5,000 กิจการนักเรียน 

4 
วัสดุสำนักงานกลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ 

  5,000 แผนงานและ
งบประมาณ 

5 
วัสดุสำนักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    1,000 งานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
6 วัสดุสำนักงานแนะแนว    2,000 งานแนะแนว 
7 วัสดุสำนักงานห้องสมุด    2,000 งานห้องสมุด 
8 วัสดุสำนักงานไอซีที   2,000 งานไอซีที 

9 
วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

  3,000 กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

10 
วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 

  5,000 กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ 

11 
วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

  2,000 กลุ่มสาระฯการ
งานอาชีพ 

12 
วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

  3,000 กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

13 
วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

  3,000 กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

14 
วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

  2,000 กลุ่มสาระฯศิลปะ 

15 
วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

  3,000 กลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษาฯ 

16 
วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาฯ 

  2,000 กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาฯ 

รวมเป็นเงิน(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000  
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กิจกรรม 2.1   จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มวิชาการ 
กลุ่ม  วิชาการ...... งบประมาณ....5,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  A4 10  รีม 140 1,400 
2 แฟ้มสันกว้าง 3” ขนาด A4 12  แฟ้ม 100 1,200 
3 ดินสอ  FABER  #1221 2B  24  แท่ง 5 120 
4 ปากกาเน้นข้อความ คละสี 15 ด้าม 30 450 
5 ลวดเสียบกระดาษ (กล่องละ800 ชิ้น) 2 กล่อง 120 240 
6 สมุด รับ-ส่ง หนังสือราชการ 4  เล่ม 100 400 
7 ปากกาสีน้ำเงิน 100 ด้าม 10 1,000 
8 ลวดเย็บ เบอร์10 19 กล่อง 10 190 

รวมเป็นเงิน  (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 
กิจกรรม 2.2   จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ  
กลุ่ม  อำนวยการ ......      งบประมาณ....5,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมยุรา  ศรีทานันท์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 10 รีม 100 1,000 
2 คัดเตอร์ และใบมีดคัดเตอร์ 2 ชุด 100 200 
3 หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์  

EPSON L 360 
Brother T310 

 
2 ชุด 
2 ชุด  

 
900 
900 

 
1,800 
1,800 

4 หนังสือทะเบียนรับ – ส่ง 2 100 200 
รวมเป็นเงิน  (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 

 
กิจกรรม 2.3  จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน  
กลุ่ม  กิจการนักเรียน ......     งบประมาณ....5,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฉวีวรรณ  บุญระมี 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  เอ 4 20 รีม 110 2,200 
2 กระดาษปกสี 5 รีม 110 550 
3 หมึกปริ้นเตอร์สีดำ 5 ชิ้น 350 1,750 
4 ลวดเสียบกระดาษชนิดกลมโรบินขนาด 200 

กรัม (300 ตัว) 
2 กล่อง 50 100 

5 สมุด รับ-ส่ง หนังสือราชการ 2  เล่ม 100 200 
6 กระดาษกาวติดสันปก 4 ม้วน 50 200 

รวมเป็นเงิน  (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 
กิจกรรม 2.4  จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มแผนงานและงบประมาณ   
กลุ่ม  แผนงานและงบประมาณ  งบประมาณ....5,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 หมึกเติม Epson ดำ  3 ขวด 200 600 
2 หมึกเติม Epson สี (3สี สีละ1 ขวด) 1 ชุด 600 600  
3 ตลับหมึก HP Laser Jet P1102 1 กล่อง 800 800  
4 กระดาษ A4 3 กล่อง 600 1,800 
5 แฟ้มเสนอเซ็นเอกสาร 5 แฟ้ม 200 1,000 
6 ปากกาน้ำมัน 4 แท่ง 50 200 

รวมเป็นเงิน  (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
กิจกรรม 2.5  จัดซื้อวัสดุสำนักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       งบประมาณ 1,000 .บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางสุภาณี   คงกระโทก  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 2 กล่อง 500 1,000 
รวมเป็นเงิน  (ห้าพันบาทถ้วน) 1,000 
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กิจกรรม 2.6  จัดซื้อวัสดุสำนักงานแนะแนว    
งาน แนะแนว        งบประมาณ....2,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายธนาวุฒิ ชินฮาต  
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 10 รีม 120 1,200 
2 เทปกาวสันปก 2 ม้วน 50 100 
3 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 4 ม้วน 30 120 
4 เครื่องเย็บกระดาษ 1 อัน 100 100 
5 กระดาษสีทำปก 1 รีม 200 200 
6 กรรไกร 1 อัน 80 80 
7 หมึกพิมพ์สี Canon 1 ขวด 200 200 

รวมเป็นเงิน (สองพันบาทถ้วน) 2,000 
กิจกรรม 2.7  จัดซื้อวัสดุสำนักงานห้องสมุด 
งาน ห้องสมุด     งบประมาณ....2,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางญาณิศา  เครือวรรณ  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 หมึก HP Deskjet ink  Advantage Ultra 2529 ดำ 2 ตลับ 380 760 
2 หมึก HP Deskjet ink Advantage Ultra 2529 สี 2 ตลับ 380 760 
3 กระดาษถ่ายเอกสาร Double A 80g 2 รีม 110 220 
4 กระดาษการ์ดสี A4  180 แกรม(50 แผ่น/ แพ็ค) 2 แพ็ค 75 150 
5 พลาสติกใส A4 (100 แผ่น/ แพ็ค) 1 แพ็ค 110 110 

รวมเป็นเงิน (สองพันบาทถ้วน) 2,000 
 
กิจกรรม 2.8  จัดซื้อวัสดุสำนักงานไอซีที  
งาน ไอซีที       งบประมาณ....2,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสุภาณี คงกระโทก 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 13 รีม 100 1,300 
2 กระดาษสีทำปก 1 รีม 150 150 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

3 กระดาษกาวติดสัน 4 ม้วน 50 200 
4 ลวดเย็บกระดาษ  1 กล่อง 150 150 
5 คลิปหนีบกระดาษ 1 กล่อง 200 200 

รวมเป็นเงิน (สองพันบาทถ้วน) 2,000 
 
กิจกรรม 2.9 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์     งบประมาณ.   3,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวสิรยาภา  อาษานอก 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 รีม 120 1,800 
2 หมึกเครื่องพิมพ์ 4 ขวด 200 800 
3 ลวดเย็บ และลูกแม็ท 2 กล่อง 200 400 

รวมเป็นเงิน (สามพันบาทถ้วน) 3,000 
 
กิจกรรม 2.10  จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   งบประมาณ.  5,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางวรรณวนัช  กำหนดศรี 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 20 รีม 120 2,400 
2 กระดาษชาร์ทแผ่นใหญ่ 50 แผ่น 10 500 
3 กระดาษปรู๊ฟ 10 แผ่น 30 300 
4 แฟ้มเอกสาร 5 แฟ้ม 100 500 
5 ไส้แฟ้ม 10 ห่อ 50 500 
6 ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด 40 ด้าม 20 800 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 
กิจกรรม 2.11  จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ     งบประมาณ.  15,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางศศิวรรณ  แสนตรง 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 โครงงานอาชีพ   2,500 
2 งานผลติพันธุ์พืช   2,500 
3 งานช่างขนมไทย   2,500 
4 งานดอกไม้ประดิษฐ์   2,500 
5 งานช่างพ้ืนฐาน   2,500 
6 งานช่างพ้ืนฐาน   2,500 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 
กิจกรรม 2.12  จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ      งบประมาณ.  3,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสุภาภรณ์  ดาทุมมา 
ลำดับที่ รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

1. กระดาษเอ 4 15 รีม 120 1,800 
2. หมึกเครื่องพิมพ์ 4 ขวด 200 800 
3. ลวดเย็บและลูกแมกซ์ 2 กล่อง 200 400 

รวมเป็นเงิน (สามพันบาทถ้วน) 3,000 
กิจกรรม 2.13 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    งบประมาณ.  3,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางลัดดาวัลย์  คีรีเมฆ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม 3 กล่อง 600 1800 
2 คลิปดำเบอร์ 108  2 กล่อง 40 80 
3 คลิปดำเบอร์ 110 1 กล่อง 35 35 
4 คลิปดำเบอร์ 112 1 กล่อง 30 30 
5 กาวกระป๋องเล็ก 2 กระป๋อง 25 50 
6 เทปใส 2 ม้วน 30 60 
7 กระดาษโฟโต้ 80 แกรม 1 แพ็ค 170 170 
8 ลวดเสียบกระดาษ 1 กล่องใหญ่ 150 150 
9 โพสอิท 1 ห่อ 25 25 
10  น้ำยาลบคำผิด  2 ด้าม 50 100 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

11 
หมีกเติมเครื่องปริ้นท์ Epson  (ดำ น้ำเงิน แดง 
เหลือง) 

2 ขวด 250 500 

รวมเป็นเงิน      (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 3,000 
 
กิจกรรม 2.14 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ    งบประมาณ.  2,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวชโลทร โชติกิรติเวช 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ A4   1,200 
2 หมึกปริ้น    400 
3 ฟิวเจอร์บอร์ด   200 
4 ลวดเย็บกระดาษ   200 

รวมเป็นเงิน (สองพันบาทถ้วน) 2,000 
 
กิจกรรม 2.15 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ.  3,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางเยาวภา  ไชยเชษฐ ์

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 หมึกพิมพ์เอกสาร HP  1 ชุด 500 500 
2 กระดาษ A4 10 รีม 110 1,100 
3 กระดาษการ์ดสี 3 รีม 140 420 
4 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2 โหล 120 240 
5 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 1 โหล 120 120 
6 คลิบหนีบกระดาษ 1 โหล 120 120 
7 กระดาษกาว (แล็คซีน) ½ โหล 200 200 
9 กาวลาเท็กซ์ 2 ขวด 50 100 
10 เทปใส ½ โหล 200 200 

รวมเป็นเงิน (สามพันบาทถ้วน) 3,000 
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กิจกรรม 2.16 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   งบประมาณ.  2,000....บาท 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางชนิดา ดวงบรรเทา 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษเอ 4 10 100 1,000 
2 หมึกเครื่องปริ๊น Epson 4 250 1,000 

รวมเป็นเงิน (สองพันบาทถ้วน) 2,000 
 

โครงการที่ 3 

 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กิจกรรมที ่1 การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ  งานสารสนเทศ   งบประมาณ 5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภรดา  หมื่นพรม 
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 เข้าเล่มสรุปสารสนเทศ 20 เล่ม 100 2,000 
2 กระดาษ A4 4 กล่อง 500 2,000 
3 หมึก printer  4 สี 250 1,000 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 
 
 
 
 

 

ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ช่ือกิจกรรม การจัดทำระบบข้อมลูสารสนเทศ  
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที ่2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
กลุ่มงาน/งาน งานแผนงานและงบประมาณ (งานสารสนเทศ) 
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โครงการที่ 3 
ช่ือโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ช่ือกิจกรรม บริหารการจัดการงานการเงิน 
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี 2 เรื่อง กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2 เรื่อง กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที ่2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่               โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่ม/งาน/กลุม่สาระฯ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ(งานการเงิน)    

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที่ 1 บริหารการจดัการงานการเงิน 
กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ  (งานการเงิน)      งบประมาณ 5,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ. นางศศิวรรณ    แสนตรง 

ลำดับที่ รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ซองขาวพับ 1 ห่อ 35 35 
2 คลิบดำ NO.108 2 กล่อง 75 150 
3 โฟสต์-อิท 3×3 1 อัน 45 45 
4 โฟสต์-อิท ตราช้าง ฟิล์มอินเด็กซ์ (12x14) 2 อัน 45 90 
5 คลิบดำ ขนาด 25 มม. 2 กล่อง 17 34 
6 คัตเตอร์ 1 อัน 35 35 
7 แผ่นรองตัดคัตเตอร์ A3 1 อัน 342 342 
8 ดินสอดำ 1 กล่อง 56 56 
9 ปากกาน้ำเงิน 5 10 50 
10 ปากกาแดง 5 10 50 
11 ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก  12  นิ้ว 2  อัน 35 70 
12 ลวดเสียบ 3 เหลี่ยม 5 กล่อง 6 30 
13 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4  3 ลัง 600 1,800 
14 เครื่องเย็บกระดาษ NO.35 1 อัน 160 320 
15 ลวดเย็บกระดาษ NO.35 1 กล่อง 140 140 
16 ลวดเย็บกระดาษ NO.10 1 กล่อง 200 200 
17 ลวดเย็บกระดาษ size 13 mm 1 กล่อง 90 90 
18 เครื่องคิดเลข คาสิโอ AX-120st 12 หลัก 1 เครื่อง 435 435 
19 กรรไกร เล็ก 2 อัน 35 70 
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20 กรรไกร ใหญ่ 2 อัน 40 80 
21 เทปใส 12 mm 3 อัน 15 45 
22 แท่นตัดเทป แกน 1 นิ้ว 1 อัน 48 48 
23 ยางลบ 1 กล่อง 195 195 
24 เครื่องเหลาดินสอ  1 อัน 270 270 
25 ปลั๊กพ่วง 6 ช่อง 5 m  1 อัน 320 320 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 

 
โครงการที่ 3 

ช่ือโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ช่ือกิจกรรม พัฒนาศักยภาพงานควบคุมภายใน 
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุม่สาระฯ  กลุ่มแผนงานและงบประมาณ (งานควบคุมภายใน) 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพงานควบคุมภายใน 
 กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ (งานควบคุมภายใน)   งบประมาณ  3,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล 

ลำดับที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ เอ 4 1  กล่อง 560 560 
2 หมึกปริ้นเตอร์  brother DCP-T300 สีดำ แท้ 1  ขวด 400 400 
3 เอกสารแบบประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน 20  ชุด 30 600 
4 
 

คู่มือ/เอกสารการประชุมเชิงปฏิบตัิการการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน  

20 เล่ม 65 1,300 

5 กระดาษสี ทำปก 1 ห่อ 140 140 
รวมเป็นเงิน ( สามพันบาทถ้วน) 3,000 
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โครงการที่ 3 
ช่ือโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ช่ือกิจกรรม วัสดุสำนักงานงานสารบรรณ 
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.2 ระบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุม่สาระฯ แผนงานและงบประมาณ (งานสารบรรณ) 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมที่ 1 วัสดุสำนักงานงานสารบรรณ 

กลุ่ม แผนงานและงบประมาณ (งานสารบรรณ)    งบประมาณ 5,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภาภรณ์  ดาทุมมา 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 2 กล่อง 500 1,000 
2 หนังสือทะเบียนรับ – ส่ง 4 เล่ม 50 200 
3 หมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร 1 กล่อง 1,800 1,800 
4 หมึกเครื่องพิมพ์ hp leserJet 1020 1 กล่อง 1,5000 1,500 
5 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ EPSON 4 ขวด 125 500 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

งานไอซีที  

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้  

1 
 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยใช้
หุ่นยนต์ 

1 1 3 - - 10,500 
  

2 ค่ายพัฒนาทักษะด้านไอซีทีสู่ความเป็นเลิศ 1 1 4 - - 25,000  
3 สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ 1 1 4 - - 75,000  
4 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3 2 2.6 - 192,600 -  
5 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านไอซีที 4 3 3.2 - - 400,000  

รวม - 192,600 510,500 703,100 
รวม โครงการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
6 
 
 

สรุปโครงการ 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

2.2 
 
 

1,000 -  -  รวมโครงการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

7 
 
 

วัสดุสำนักงานไอซีที 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

2.2 
 
 

2,000 -  -  จัดซื้อวัสดุ
ทางการศึกษา
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

รวม 3,000 - - 3,000 
รวมทั้งสิ้น 3,000 192,600 510,566 706,100 
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โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่ โดยใช้

หุ่นยนต์ 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ งานไอซีที 

แบบประมาณการคา่ใช้จา่ยโครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรมที ่1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่ โดยใชหุ้่นยนต ์
งาน ไอซีที          งบประมาณ   10,500 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญญาพร วรีะภัทรทรัพย์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 แท่นชาร์จพร้อมถ่านชาร์จ (ขนาดAA) 4 ก้อน 10 ชุด 1,050 10,500 
รวม(หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 10,500 

 

โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะด้านไอซีทีสู่ความเป็นเลิศ 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่    

แบบประมาณการคา่ใช้จา่ยโครงการ โครงการพัฒนาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรมที1่ ค่ายพัฒนาทักษะด้านไอซีทีสู่ความเป็นเลิศ 
งาน ไอซีที          งบประมาณ   25,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปรยิากร  ศรวีงษา 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าอาหาร 4 มื้อ มื้อละ 100 บาท (400บาท/คน)  40 400x40 16,000 
2 ค่าอาหารว่าง 4 ครั้ง ครั้งละ 25 (100บาท/คน) 40 100x40 4,000 
3 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 500 500 
4 ค่าเกียรติบัตร 1 ห่อ 200 200 
5 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 40 20 800 
6 ค่าวิทยากร 1 2,000 2,000 
7 ค่าสถานที่ 1 1,500 1,500 

รวม (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 25,000 
 

 

โครงการที่ 1 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ งานไอซีที 

แบบประมาณการคา่ใช้จา่ยโครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม สื่อการเรยีนการสอนวชิาวิทยาการคำนวณ 
งาน ไอซีที          งบประมาณ   75,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญญาพร วรีะภัทรทรัพย์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 บอร์ดไมโครบิท 15 1,000 15,000 
2 ชุด Tinker Kid 20 3,000 60,000 

รวม (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 75,000 
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โครงการที่ 3 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการ
จัดการ 

ชื่อกิจกรรม เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ งานไอซีที 

แบบประมาณการคา่ใช้จา่ยโครงการ โครงการส่งเสริมและพฒันาการบริหารและการจดัการ 
กิจกรรมที1่  เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
งาน ไอซีที          งบประมาณ   192,600 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนสุรณ์  ปินใจยศ 
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตรายเดือน (บ.CAT) 12 เดือน 16,050 192,600 
รวม (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วย) 192,600 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้  

1 อบรมผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี 2 1 1 29,000 -  -   

2 การเข้าค่ายพักแรม 2 1 1 -  113,340    

3 วันสำคัญลูกเสือ-ยุวกาชาด 2 1 1 -    10,000  

4 ชุมนุม 4 3 3.1 -  56,000    

รวม 29,000 169,340 10,000 208,340 
รวม โครงการใหญ่ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

5 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนลูกเสือ
เนตรนารี 
 

3 
 
 

2 
 
 

2.2 
 
 

3,000 
 
 

-  -  
จัดซื้อวัสดทุางการ
ศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน 

6 
 
 

สรุปโครงการ 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

2.2 
 
 

1,000 -  -  
รวมโครงการติดตาม
ผลการดำเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 

7 วัสดุสำนักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3 2 2.2 

1,000 -  -  จัดซื้อวัสดทุางการ
ศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน 

รวม 5,000 - - 5,000 
รวมทั้งสิ้น 34,000 165,340 10,000 213,340 
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โครงการที่  2 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ช่ือกิจกรรม อบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนาร ี
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนการมคีณุลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุม่สาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม อบรมนายหมูลู่กเสือ-เนตรนาร ี
งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน         งบประมาณ   29,000...บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววิไล  ทองแท่งไทย 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. อาหารกลางวันและน้ำดืม่      (2 วัน) รวมวิทยากร 130 คน 100  13,000  
2. อาหารว่าง (เบรค) เช้า –บ่าย รวมวิทยากร 130 คน 50  6,500  
3. ค่าเอกสาร 100 คน 25  2,500  
4. ค่าวัสดุอุปกรณ ์   5,500  
5. ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ 1 คน 1,000  1,000  
6. สรุปรายงาน  2 เล่ม 250  500  

รวมท้ังสิ้น (สองหมืน่เก้าพันบาทถ้วน) 29,000  
 

โครงการที่  2 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ช่ือกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม 
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี.  1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนการมคีณุลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุม่สาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรมที1่ เข้าค่ายพักแรม 
งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .     งบประมาณ  113,340  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาณี   คงกระโทก 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. 
2. 

ค่ารายหัว ม.1 ม2. 
ค่ารายหัว ม.3 

493 คน 
291 คน 

100 บาท 
220 คน 

49,320 
64,020 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันสามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 113,340 
 

โครงการที่  2 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม วันสำคัญของลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1  ผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม วันสำคัญทางลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด 
งาน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       งบประมาณ 10,000...บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิไล  ทองแท่งไทย 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

   

ป้ายไวนิวส์ 1 1,000 1,000 
 เครื่องสักการะ 1 500 500 
ค่าวัสดุในการจัดสถานที่  500 500 
ค่าสรุปรายงานรูปเล่ม 2 500 500 

2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า    
ป้ายไวนิวส์ 1 1,000 1,000 
 เครื่องสักการะ  พวงมาลา 1 500 500 
ค่าวัสดุในการจัดสถานที่  500 500 
ค่าสรุปรายงานรูปเล่ม 2 500 500 

3 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด    
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ป้ายไวนิวส์ 1 1,000 1,000 
 เครื่องสักการะ 1 500 500 
ค่าวัสดุในการจัดสถานที่  500 500 
ค่าสรุปรายงานรูปเล่ม 2 500 500 

4 วันประดับเข็มยุวกาชาด    
ป้ายไวนิวส์ 1 1,000 1,000 
 เครื่องสักการะ  พวงมาลา 1 500 500 
ค่าวัสดุในการจัดสถานที่  500 500 
ค่าสรุปรายงานรูปเล่ม  500 500 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
 

โครงการที่  4 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ชื่อกิจกรรม ชุมนุม 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัววัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กิจกรรม  ชุมนุม 
งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      งบประมาณ  56,000   บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภาณี   คงกระโทก 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ค่ารายหัว 1,400 คน 40  56,000   
รวมทั้งสิ้น (ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 56,000   
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

งานแนะแนว  

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้  

1 มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 1 1 6 10,000 -  -   
2 เปิดโลกกว้างทางวิชาการและอาชีพ 1 1 6 5,000 -  -   
3 บริการแนะแนว 2 1 4 3,000 -  -   
4 แนะแนวสัญจร 3 2 2.2 10,000 -  -   

รวม 28,000 -  -  28,000 
รวม โครงการใหญ่ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
5 
 
 

สรุปโครงการ 
 
 

3 2 2.2 1,000 -  -  รวมโครงการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

6 
 
 

วัสดุสำนักงานแนะแนว 
 
 

3 2 2.5 2,000 -  -  จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

รวม 3,000 -  -  3,000 
รวมทั้งสิ้น 31,000 -  -  31,000 
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โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ โครงการผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่.......1....... คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่....1...... คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม  มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 
งาน แนะแนว       งบประมาณ  10,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน์  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

กิจกรรมย่อย 1 : แชร์แบ่งปัน พ่ีน้องสานสัมพันธ์น้ำเงินแดง 
1 ของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่าที่เข้าร่วม 20 50 1,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน 20 50 1,000 
3 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 25 500 
4 ป้ายไวนิล 1 500 500 

รวม 3,000 
กิจกรรมย่อย 2 : แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ  
1 ของที่ระลึกแสดงความยินดี 70 100 7,000 

รวม 7,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 

 
โครงการที่  1 

ช่ือโครงการ โครงการผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ช่ือกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางวิชาการและอาชีพ 
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี.......1....... คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่....1...... คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 6 ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุม่สาระฯ งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  โครงการผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม  เปิดโลกกว้างทางวิชาการและอาชีพ 
งาน แนะแนว        งบประมาณ  5,500 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน์  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ของที่ระลึกวิทยากร (สถาบันการศึกษา 10 แห่ง) 10 200 2,000 
2 ป้ายไวนิล 1 1,000 1,000 
3 อาหารกลางวันวิทยากร 20 50 1,000 
4 อาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร (เช้า-บ่าย) 20 50 1,000 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 

โครงการที่ 2 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม บริการแนะแนว 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่.......1....... คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่....1...... คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 4 ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  บริการแนะแนว 
งาน แนะแนว       งบประมาณ  3,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธนาวุฒิ ชินฮาต  

ลำดับที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 ส ี 2 150 300 
2 กระดาษโฟโต้ผิวมนั A4 2 200 400 
3 ป้ายไวนลิบริการแนะแนว 3 120 360 
4 แผ่นพลาสติกลูกฟูก (ฟิวเจอร์บอร์ด) 120 ซม. X 65 ซม. 3 80 240 
5 ค่าโทรศัพท์ติดตามผลนักเรียนจบการศึกษา 1 400 400 
6 ป้าย โรล อัพ 60 *160 ซม. 1 800 800 
7 ป้ายสื่อสติกเกอร์ลูกฟูก 60 ซม. X 65 ซม. 2 250 500 

รวมเป็นเงิน (สามพันบาทถ้วน) 3,000 
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โครงการที่ 3 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
ชื่อกิจกรรม แนะแนวสัญจร 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่.......2....... กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่....2...... กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัววัดที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ งานแนะแนว กลุ่มวิชาการ 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม  แนะแนวสัญจร 
งาน แนะแนว  กลุ่มวิชาการ      งบประมาณ  10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธนาวุฒิ ชินฮาต  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าของที่ระลึกให้โรงเรียนที่ออกแนะแนวสัญจร 35 โรงเรียน 200 7,000 
2 ของรางวัล (อุปกรณ์การเรียน ดินสอ ปากกา กบ

เหลาดินสอ สมุด ไม้บรรทัด) 
  2,000 

3 ค่าอาหารว่างนักเรียนที่เข้าร่วม 
(เช้า-บ่าย) 

20 คน 50 1,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

งานห้องสมุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี กิจกรรม 

โค
รง

กา
รที่

 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้  

1 ส่งเสริมการอ่าน  2 1.2 1  30,000  -  -   

2 พัฒนาห้องสมุด  4 3 3.2  30,000 -  -   

รวม 60,000 -  -  60,000 

รวม โครงการใหญ่ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
3 
 
 

สรุปโครงการ 
 
 

-  -   1,000 
 
 

-  -  รวมโครงการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

4 
 
 

วัสดุสำนักงานห้องสมุด 
 
 

-  -   2,000 
 
 

-  -  จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

รวม 3,000 -  -  3,000 
รวมท้ังสิ้น 63,000 -  -  63,000 



215 
 

               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

โครงการที่  2 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ ห้องสมุด 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  ส่งเสริมการอ่าน 
งาน  ห้องสมุด            งบประมาณ  30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางญาณิศา  เครือวรรณ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 สมุดบันทึกรักการอ่าน 1,400 เล่ม 15 21,000 
 - ของรางวัล 1 ชุด 1,000 1,000 
2 สัปดาห์ห้องสมุด    
 - ป้าย  1 1,000 1,000 
 - ของรางวัล 1 ชุด 3,000 3,000 
 - อุปกรณ์จัดป้ายนิเทศ 1 ชุด 2,000 2,000 
3 ของรางวัลอ่านดีมีรางวัล 1 ชุด 1,000 1,000 
4 ของรางวัลรู้รอบตอบได้ 1 ชุด 1,000 1,000 

รวมเป็นเงิน (สามหม่ืนบาทถ้วน) 30,000 
 

โครงการที่  4 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาห้องสมุด 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัววัดที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรุ้  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ ห้องสมุด 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  

ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กิจกรรม  พัฒนาห้องสมุด 
งาน  ห้องสมุด            งบประมาณ  50,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางญาณิศา  เครือวรรณ  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

ภาคเรียนที่ 1 

1 
จัดซื้อหนังสือและสื่อเทคโนโลยี 
(รายการตามการสำรวจ 
ความต้องการ) 

1 ชุด 15,000 15,000 

2 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร 
2.1 ไทยรัฐ   
2.2 มติชนรายวัน 
2.3 มติชนรายสัปดาห์ 
2.4 เทคโนโลยีชาวบ้าน 
2.5 อนุสาร อ.ส.ท. 
2.6 บ้านและสวน 
2.7 หมอชาวบ้าน 
2.8 ชีวจิต 
2.9 G0 Genious 
2.10 Update 
2.11 National Geographic 

 
 
110 ฉบับ 
110 ฉบับ 
21 ฉบับ 
10 ฉบับ 
5 ฉบับ 
5 ฉบับ 
5 ฉบับ 
10 ฉบับ 
5 ฉบับ 
5 ฉบับ 
5 ฉบับ 

 
 
10 
10 
50 
50 
85 
120 
60 
60 
60 
75 
120 

 
 
1,100* 
1.100* 
1,050* 
500* 
425* 
600* 
300* 
600* 
300* 
375* 
600* 

3 เก้าอ้ีนั่งอ่านหนังสือ 12 ตัว 650 7,800* 
4 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 300 15,000* 
5 ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 15 เครื่อง 700 10,500* 
 ภาคเรียนที่ 2    

6 
จัดซื้อหนังสือและสื่อเทคโนโลยี 
(รายการตามการสำรวจความต้องการ) 

1 ชุด 15,000 15,000 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร 
7.1 ไทยรัฐ 
7.2 มติชนรายวัน 
7.3 มติชนรายสัปดาห์ 
7.4 เทคโนโลยีชาวบ้าน 
7.5 อนุสาร อ.ส.ท. 
7.6 บ้านและสวน 
7.7 หมอชาวบ้าน 
7.8 ชีวจิต 
7.9 G0 Genious 
7.10 Update 
7.11 National Geographic 
 

 
110 ฉบับ 
110 ฉบับ 
21 ฉบับ 
10 ฉบับ 
5 ฉบับ 
5 ฉบับ 
5 ฉบับ 
10 ฉบับ 
5 ฉบับ 
5 ฉบับ 
5 ฉบับ 

 
10 
10 
50 
50 
85 
120 
60 
60 
60 
75 
120 

 
1,100* 
1,100* 
1,050* 
500* 
425* 
600* 
300* 
600* 
300* 
375* 
600* 
 

รวมเป็นเงิน (สามหม่ืนบาทถ้วน) 30,000 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้  

1 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 1 1 1 15,000 -  -   

2 ค่ายคณิตศาสตร์ 2 วัน 1 คืน 1 1 1 30,000 -  -   

3 เปิดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย 

1 1 1 3,000 -  -   

รวม 48,000 - - 48,000 

รวม โครงการ กลุ่มวิชาการ 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1 1 5 -  10,000  รวมโครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 8 กลุ่ม
สาระ 

5 ส่งเสริมความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ 4 3 3.1 5,000 -  -  รวมโครงการ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศของผู้เรียน 

รวม 5,000 10,000 - 15,000 

รวม โครงการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

6 วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ฯ 

3 2 2.6 3,000 -  -  รวมโครงการ
จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ฯ 

3 2 2.6 5,000 -  -  รวมโครงการ
จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

8 สรุปโครงการคณิตศาสตร์ฯ 3 2 2.2 1,000 -  -  รวมโครงการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

รวม 9,000 -  -  9,000 
รวมท้ังสิ้น 62,000 10,000  72,000 
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โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ

คิดคำนวณ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

แบบประมาณการคา่ใช้จา่ยโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
กิจกรรม สปัดาห์คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์..          งบประมาณ  15,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอัจฉริยา  สวุอ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่ารางวัล 60 100 6,000 
2 ค่าอาหารว่างในการแข่งขัน 300 20 6,000 
3 ค่าเอกสารในการจัดทำเกมแข่งขัน 10 250 2,500 
4 ค่าเกียรติบัตร 1 300 300 
5 ค่าไวนิลในงานสัปดาห์คณิตศาสตร์ 1 200 200 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 
 

โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ

คิดคำนวณ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
กิจกรรม   ค่ายคณิตศาสตร์ 2 วัน 1 คืน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์      งบประมาณ  30,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปราณี ถิ่นเวียงทอง 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าอาหาร  จำนวน 4 มื้อ 60 50 14,200 
2 ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ 70 25 3,500 
3 ค่าเอกสารในการจัดทำเกมแข่งขัน - - 7,300 
4 ค่าวิทยากร นศ. มข จำนวน 40 คน  2 วัน - - 5,000 

รวมเป็นเงิน (สามหม่ืนบาทถ้วน) 30,000 
 

โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม เปิดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคำนวณ 
ลักษณะโครงการ ⬜ โครงการต่อเนื่อง     🗹 โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
กิจกรรม เปิดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์      งบประมาณ  3,000 บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการ  - 1,000 1,000 
2 ค่าสอนแทนวิทยากรที่เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน 4 คน 

จำนวน 6 ครั้ง 
3 600 1,800 

3 ค่าอาหารและอาหารว่างให้วิทยากร - 200 200 
รวมเป็นเงิน (สามพันบาทถ้วน) 3,000 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

ที่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้  

1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์    1   1   2 15,000 -  -   
2 ค่ายนาโนเทคโนโลยี     1   1   2 20,000 -  -   
3 ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 4 3 3.1 20,000 -  -   
4 ค่ายดาราศาสตร ์ 4 3 3.1 20,000 -  -   

รวม 75,000 -  -  75,000 
รวม โครงการกลุ่มวิชาการ 

5 
พัฒนาความสามารถผู้เรียนในการสร้าง
นวัตกรรม 1 1 3 

10,000 -  -  รวมโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน 

6 
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   

  1 1   3 
10,000 -  -  รวมโครงการส่งเสริม

ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน 

7 
นักบินน้อย 1 

 
1 
 

3 
 

3,000 -  -  รวมโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน 

8 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 
 

1 
 
 

1 
 
 

5 
 
 

-  10,000 -  รวมโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 8 กลุ่มสาระ 

รวม 23,000 10,000  33,000 
รวม โครงการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

9 
 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 

3 
 

2 
 

 

2.5 
 

 

5,000 -  -  รวมโครงการจัดซื้อ
วัสดุทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

10 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ์ 4 3 3.2 

40,000 -  -  รวมโครงการจัดซื้อ
วัสดุทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

11 
 

สรุปโครงการ 
 

3 
 

2 
 

2.6 
 

1,000 -  -  รวมโครงการติดตาม
ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

รวม 46,000 - - 46,000 
รวมทั้งสิ้น 144,000 10,000  154,000 
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โครงการที่  1 

ช่ือโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 
ช่ือกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัววัดที่  2 ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา      

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุม่สาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม  สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    งบประมาณ  15,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพลินพิศ  นามวาด 
 

ลำดับที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 พวงมาลัยในการถวายราชสักการะพระบิดาวิทยาศาสตรไ์ทย 80 พวง 50 4,000 
2 วัสดุอุปกรณ์ในจัดนิทรรศการและกิจกรรม เหมาจ่าย  5,000 
3 รางวัลในการร่วมกิจกรรมของนักเรียน เหมาจ่าย  4,000 
4 ป้ายไวนิลสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 1 ป้าย 1,000 1,000 
5 สรุปประเมินโครงการ 5 เล่ม 250 1,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 15,000 

 
โครงการที่ 1 

ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ค่ายนาโนเทคโนโลยี 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่  2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา      

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม  ค่ายนาโนเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   งบประมาณ  20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 

วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ 
กิจกรรม  ค่ายนาโนเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 1 เล็กแค่ไหนคือนาโน 
กิจกรรมที่ 2 น้ำกลิ้งบนใบบัว 
กิจกรรมที่ 3 ความปลอดภัยด้านนาโน 
กิจกรรมที่ 4 บั้คก้ีบอล  

 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 
 
 
 
4,000 

2 อุปกรณ์การปฏิบัติการ 6 600   3,600 

3 
ค่าอาหารกลางวัน (50) +อาหารว่างเช้า(25) + 
บ่าย (25)(ครู 20 คน + นักเรียน 100 คน) 

120 คน 
 

100 
 

12,000 
 

4 กระดาษถ่ายเอกสาร 2 รีม 100 200 
5 สรุปค่ารายงานค่ายนาโนเทคโนโลย ี 2 เล่ม 100 200 

รวมเป็นเงิน (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 

 
โครงการที่  4 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ชื่อกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัววัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กิจกรรม   ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   งบประมาณ 20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุขี  ดีสงคราม และคณะ 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจ้างเหมารถ 1  คัน 10,000 10,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน มื้อ ละ 40 บาท 50 คน 40 2,000 

3 
ค่าเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
ณ ศูนยว์ิทยาศาสตร์บ้านไผ่ 

80 คน 100 8,000 

รวมเป็นเงิน (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 
 

 
โครงการที่ ....4..... 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ชื่อกิจกรรม ค่ายดาราศาสตร์ 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
ตัววัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กิจกรรม   ค่ายดาราศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   งบประมาณ   20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุมนา  มิ่งขวัญ 
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากรและสถานที่ เหมาจ่าย 3,000 3,000 

2 ค่าเหมารถและน้ำมันรถ 1 คัน 15,000 15,000 

3 ค่าอาหารกลางวัน นร.100 คน 100 คน 20 2,000 

รวมเป็นเงิน (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

    
 
 
 

ท่ี กิจกรรม 

โค
รง

กา
รที่

 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้  

1 
 

พัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพของผู้เรียน
สู่ศตวรรษที่21 

4 3 3.1 15,000 
 

-  -  
 

รวม 15,000 - - 15,000 

รวม โครงการ กลุ่มวิชาการ 

2 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 

1 1 5 

-  

10,000 -  รวมโครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 8 กลุ่ม
สาระ 

รวม - 10,000 - 10,000 

รวม โครงการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

3 
 
 
 

วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 
 

 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

2.2 
 
 
 

2,000 -  -  รวมโครงการ
จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

4 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
การงานอาชีพ 
 

 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

2.2 
 
 
 

15,000 -  -  รวมโครงการ
จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

5 
 
 

สรุปโครงการการงานอาชีพ 
 
 3 2 2.2 

1,000 -  -  รวมโครงการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

รวม 18,000 - - 18,000 
รวมทั้งสิ้น 33,000 10,000 - 43,000 
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โครงการที่  4 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ชื่อกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพของผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่   3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัววัดที่  3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงและสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ      งบประมาณ  15,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกชภัส  ศรีต้นวงค์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวันนักเรยีน 40 คน 50 2,000 
2 ค่าอาหารว่างนักเรียนเช้า/บ่าย 40 คน 50 2,000 
3 ค่าอาหารว่างคร ู 50  คน 30 1,500 
4 ค่าป้าย 5 300 1,500 
5 วัสดุฝึกอาหารและขนมไทย   2,000 
6 วัสดุฝึกดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย   2,000 
7 วัสดุฝึกผลิตพันธุ์พืช   2,000 
8 วัสดุฝึกสิ่งประดิษฐ์จากโลหะ   2,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้  

1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 1 10,000 -  -   
2 สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 1 1 1 15,000 -  -   

3 
ค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp for 
Developing English Basic Skill) 

2 1 3 
15,000 

-  -  
 

4 ค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 1 1 1 10,000 -  -   
รวม 50,000 - - 50,000 

รวม โครงการ กลุ่มวิชาการ 

5 
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน 
Crossword 

1 1 1 10,000 -  -  รวมโครงการ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศของผู้เรียน 

6 
 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 

1 1 5 -  10,000 -  รวมโครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษา 8 
กลุ่มสาระ 

รวม 10,000 10,000 - 20,000 
รวม โครงการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

7 
 
 

วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

3 2 2.2 3,000 -  -  รวมโครงการ
จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

8 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
 
 

3 2 2.2 5,000 -  -  รวมโครงการ
จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

9 
 
 

สรุปโครงการภาษาต่างประเทศ 
 
 

3 2 2.2 1,000 -  -  รวมโครงการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

รวม 9,000 - - 9,000 

รวมทั้งสิ้น 69,000 10,000  79,000 
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โครงการที่ 1 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ     งบประมาณ 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปวริศา  ประทุมจร 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย  
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ไวนิลโครงการ  1 300 300 
2 ของรางวัล  1 3000 3000 
3 กระดาษโปสเตอร์แข็ง  20 20 400 
4 ปากกา เมจิก  10 25 250 
5 เชือกแขวน 1 50 50 
6  อาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ 100 คน  100 50 5000 
7 กระดาษเกียรติบัตร  2 200 400 
8 สี  8 50 400 
9 สรุปกิจกรรม  2 100 200 

รวมเป็นเงิน ( หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน  ) 10,000 
 

 

 
 
 
 
 

ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง            โครงการใหม่ 
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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โครงการที่ 1 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม   สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ     งบประมาณ 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ของรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษา 
 ม.1- 6(ระดับละ 5 รางวัล  รางวัลละ 150, 
6 ระดับเป็น 30 รางวัล) 

30 150 4,500 

2. ของรางวัลกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล 30 100 3,000 
3. ไวนิล 2 600 1,200 
4. เกียรติบัตร 2 แพ็ค 200 400 
5. อุปกรณ์การจัดนิทรรศการทางภาษา 

ม.4, 5 จัดป้ายนิเทศ  
14 400 5,600 

6. สรุปโครงการ  300 300 
                                    รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



230 
 

               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

 
โครงการที่2 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp for Developing English Basic Skill 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ     งบประมาณ 15,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนุชรีพร  จิราวัสน ์

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

1. ค่าอาหารกลางวัน 100 50 5,000 
2. อาหารว่าง (2 มื้อ) 100 25 5,000 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ + เกียรติบัตร   5,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 
 
 

โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ โครงการผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 1 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และแนวคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่   
กลุ่ม/งาน/กลุม่สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp for Developing English Basic Skill 

สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 3 ผู้เรียนที่มกีารยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง           โครงการใหม่ 
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



231 
 

               แผนปฏิบัติการโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปีการศึกษา 2565   

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม  ค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ     งบประมาณ     10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพลอยชนันท์ ธิติอัศวเหมสกุล 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ค่าตอบแทนวิทยาการ 2 คน 1,200 2,400 
2. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 33 คน 100 3,300 
3. ค่าป้ายไวนิล 1 ผืน 1,800 1,800 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึก   2,500 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
ท่ี กิจกรรม 

โค
รง

กา
รที่

 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้  

1 ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย  1 1 4 15,000 -  -   

2 
สอนเสริมเพ่ิมทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย 1 1 1 

10,000 
-  -  

 

3 วันสุนทรภู ่ 2 1 2 15,000 -  -   

4 วันภาษาไทยแห่งชาติ 2 1 2 10,000 -  -   

รวม 50,000 - - 50,000 

รวม โครงการ กลุ่มวิชาการ 

5 
 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 

-  10,000 -  รวมโครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 8 กลุ่ม
สาระ 

รวม - 10,000 - 10,000 

รวม โครงการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

6 
 
 
 

วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

2.2 
 
 
 

3,000 -  -  รวมโครงการ
จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

7 
 
 

วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ภาษาไทย 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

2.2 
 
 
 

5,000 -  -  รวมโครงการ
จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

8 
 
 

สรุปโครงการภาษาภาษาไทย 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

2.2 
 
 

    1,000 -  -  รวมโครงการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

รวม 9,000 - - 9,000 

รวมทั้งสิ้น 59,000 10,000  69,000 
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โครงการที่ 1 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ภาษาไทย          งบประมาณ    15,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย  

 
ลำดับที ่

 
รายการ 

จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขยีน  เล่ม 1 60 ชุด 30 1,800 
2 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขยีน  เล่ม 2 60 ชุด 30 1,800 
4 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ช่ัวโมง 600 1,800 
5 ดินสอดำ 4 โหล 60 240 
6 ยางลบดินสอ 4 โหล 35 140 
7 กระดาษ Double A 1 รีม 120 120 
8 กระดาษ Photo 1 รีม 350 350 
9 กระดาษแข็ง 10 แผ่น 8 80 
10 พลาสติกลูกฟูก 6 แผ่น 120 120 
11 เกียรติบตัร 2 รีม 150 300 
12 ค่าอาหารว่างและนมกล่องสำหรับนักเรียน 62 ชุด 25 1,550 
13 ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรยีน 60 ชุด 40 2,400 
14 ค่ารางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักเรียน  25 ชุด 100 2,500 
15 ป้ายกิจกรรม 1 ป้าย 1200 1200 
16 สรุปโครงการ 3 เล่ม 200 600 

รวมท้ังสิ้น (หนึ่งหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 15,000 

 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 
ช่ือกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย  
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี....1........ คุณภาพผู้เรยีน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่...1.... คุณภาพผู้เรยีน 
ตัววัดที 4… มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุม่สาระฯ  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
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โครงการที่ 1 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม สอนเสริมเพ่ิมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย         งบประมาณ    15,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย  

 
ลำดับที่ 

 
รายการ 

จำนวน
(หน่วย) 

ราคาต่อ
หน่วย(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษ Double A 80 g 1 กล่อง 600 600 
2 กระดาษ Photo 1 รีม 350 350 
3 กระดาษปก 120 g 2 รีม 150 300 
4 กระดาษกาว 2 หน้า 0.5 นิ้ว 4 ม้วน 50 200 
5 กระดาษกาวโฟม 2 หน้า 2 ม้วน 130 260 
6 กระดาษโปสเตอร์แข็งคละสี 2 ม้วน 125 250 
7 กระดาษโปสเตอร์บางคละสี 3 ม้วน 120 360 
8 สีไม้ 12 สี 6 แท่ง 24 กล่อง 50 1200 
9 กบเหลาดินสอ 3 อัน 10 30 
10 ปากกาลูกลืน่กด 0.5 2 กล่อง 250 500 
11 ป้ายกิจกรรม  1 ป้าย 1,000 1,000 
12 ค่าอาหารว่างและนมกล่องสำหรับนักเรียน 70 ชุด 35 2450 
13 รางวัลนักเรียน 3 ประเภท (2 ภาคเรียน)  25 ชุด 100 2,500 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   10,000 

 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 
ช่ือกิจกรรม สอนเสริมเพิม่ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
สนอง สมศ. มาตรฐานท่ี....1........ คุณภาพผู้เรยีน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่...1.... คุณภาพผู้เรยีน 
ตัววัดท…ี1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุม่สาระฯ  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
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โครงการที่ 2 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม วันสำคัญทางภาษาไทย (วันสุนทรภู่) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย        งบประมาณ    15,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายอดิเรก    สารีพิมพ์  

 

ลำดับที่ 
 

รายการ 
 

จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

กิจกรรมที ่1 
วันสุนทรภู ่

1. ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2x5 เมตร  
2. ค่าป้ายนิทรรศการผลงานนักเรียน 
3. ค่าเครื่องบวงสรวง 
4. ค่ารำบวงสรวง 
5. ค่ารางวัลการแสดงบนเวที 
6. ของรางวัล+เกียรติบัตรการแข่งขัน ลำดับที ่1-3 
แยกเป็นระดับ ม.ต้น และม.ปลาย รวม 5 กิจกรรม 
ประกอบด้วย  
    1. การประกวดอ่านทำนองเสนาะ  
    2. การประกวดการอ่านฟังเสียง 
    3. การประกวดวาดภาพ 
    4. การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
    5. การประกวดการแต่งคำประพันธ์ 
 6.1 รางวัลชนะเลิศ 
 6.2 รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 
 6.3 รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 
 6.4 รางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 

1 
2 
1 
1 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
10 
10 

 

1,500 
500 

2,000 
1000 
500 

 
 
 

 
 
 
 
 

200 
150 

     100 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

2,000 
1,500 
 1000 

 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม วันสำคัญทางภาษาไทย (วันสุนทรภู่) 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่....1........ คุณภาพของผู้เรียน 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่....1........ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่……2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ลำดับที่ 
 

รายการ 
 

จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

 7. เกียรติบัตร 
 8. ของรางวัล 

2 
20 

250 
100 

500 
2,000 

 
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 15,000 

 

 
โครงการที่ 2 

ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม วันสำคัญทางภาษาไทย (วันภาษาไทยแห่งชาติ) 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่....1........ คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่...1.... คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่...... 2................... ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม วันสำคัญทางภาษาไทย (วันภาษาไทยแห่งชาติ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาไทย          งบประมาณ    10,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี  

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2x5 เมตร 1 1,500 1,500 
2 นิทรรศการผลงานนักเรียนด้านภาษาไทย 1 800 800 
3 ค่าของรางวัล+เกียรติบัตรการแข่งขัน (ลำดับที่ 1-3 

แยกเป็นระดับชั้น ม.1- ม.6  
รวม 4 กิจกรรม) ได้แก่ 
- 3.1. กิจกรรมคัดลายมือ                  
        (ประเภทเดี่ยว) 
        - รางวัลชนะเลิศ 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2                     

 
 
 
 
 
6 
6 
6 

 
 
 
 
 

150 
100 
50 

 
 
 
 
 

900 
600 
300 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

- 3.2. กิจกรรมการเขียนเรียงความ 
        (ประเภทเดี่ยว) 
        - รางวัลชนะเลิศ 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2                     
- 3.3. กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย 
        (ประเภทเดี่ยว) 
        - รางวัลชนะเลิศ 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 
- 3.4. กิจกรรมการเล่านิทาน              
        (ประเภทเดี่ยว) 
        - รางวัลชนะเลิศ 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 
 

 
 
6 
6 
6 
 
 
6 
6 
6 
 
 
6 
6 
6 
 

 
 

150 
100 
50 
 
 

150 
100 
50 
 
 

150 
100 
50 

 
 

900 
600 
300 

 
 

900 
600 
300 

 
 

900 
600 
300 

4 เกียรติบัตร 2 250 500 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้  

1 กีฬาภายใน 1 2 4 -  140,000  -  
2 กีฬาน้องใหม่ 1 2 4 12,000 - -  

รวม 12,000 140,000 - 152,000 
รวม โครงการ กลุ่มวิชาการ 

3 
 

กีฬาภายนอก 
 

1 2 4 30,000 
 

- - รวมโครงการ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศของผู้เรียน 

4 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 

2 2 2 
- 
 
 

10,000 - รวมโครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 8 กลุ่ม
สาระ 

รวม 30,000 10,000 - 40,000 
รวม โครงการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

5 
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนสุขศึกษา 

 

3 2 2.6 

35,000 
 

- - รวมโครงการ
จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

6 
 
 

วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาฯ 
 

3 2 2.6 2,000 - - รวมโครงการ
จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษาในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

7 
 
 

สรุปโครงการ  3 2 2.2 
 
 

1,000 - - รวมโครงการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

รวม 38,000 - - 38,000 

รวมทั้งสิ้น 8,000 150,000  230,000 
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โครงการที่ 2 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 4 ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  กีฬาภายใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา     งบประมาณ 140,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน ป้ายพิธีเปิด  2 2,500 5,000 
2 ป้ายกระถางคบเพลิง ป้ายการแข่งขัน  2 1,500 3,000 
3 ธงสี เสาธง และอุปกรณ์จัดการแข่งขัน 1 3,000 3,000 
4 จัดทำสนามแข่งขัน  5 1,000 5,000 
5 การแสดงพิธีเปิด 1 2,000 2,000 
6 วงดุริยางค์ 2 2,500 5,000 
7 ปฎิคม 1 2,000 2,000 
8 สนามแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา 8 1,000 8,000 
9 จัดสถานที่พิธีเปิด-ปิด 1 2,000 2,000 
10 พยาบาล 1 500 500 
11 ลูกเสือสวัดิภาพ 1 1,000 1,000 
12 ตำรวจรักษาความปลอดภัยตลอดงาน 5 300 1,500 
13 สวัสดิการคณะสี 4 20,000 80,000 
14 เกียรติบัตรของรางวัลและเหรียญรางวัล 1 22,000 22,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 140,000 
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โครงการที่ 2 
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ตัววัดที่ 4 ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  กีฬาน้องใหม่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   งบประมาณ 12,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัครเดช สมานฉันท์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย 1,000 1,000 
2 รางวัลนักกีฬา 4 คณะสี 4 สี 1,000 4,000 
3 ป้ายคณะสี ขบวนนักกีฬาพิธีเปิด 2 ป้าย 1,000  2,000 
4 วงดุริยางค์ 1 วง 1,000 1,000 
5 ปฎิคม/น้ำดื่มนักเรียน 1 ชุด 1,000 1,000 
6 จัดทำสนามแข่งขัน 3 ชุด 1,000 3,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 12,000 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้  

1 วันสำคัญทางรัฐพิธี 2 1 1 5,000 -  -   

2 เศรษฐกิจพอเพียง 2 1 2 4,000 -  -   

3 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 1 2 3,000 -  -   

4 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 2 1 3 2,000 -  -   

5 ค่านิยม 12 ประการ 2 1 1 2,000 -  -   

6 สัปดาห์อาเซียน 2 1 3 15,000 -  -   

7 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ 
4 3 3.2 

-  
-  -  บูรณาการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ 

รวม 31,000 - - 31,000 

รวม โครงการ กลุ่มวิชาการ 

8 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา 
1 1 1 5,000 -  -  รวมโครงการส่งเสริม

ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน 

9 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

1 1 5 -  10,000 -  รวมโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 8 กลุ่มสาระ 

รวม 5,000 10,000  15,000 

รวม โครงการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

10 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนสังคมฯ 

 
 

  

4 3 3.2 5,000 -  -  รวมโครงการจัดซื้อ
วัสดุทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

11 
 
 

วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

3 2 2.5 3,000 -  -  รวมโครงการจัดซื้อ
วัสดุทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

12 
 
 

สรุปโครงการ 3 2 2.2 1,000 -  -  
รวมโครงการติดตาม
ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

รวม 9,000 - - 9,000 

รวมทั้งสิ้น 45,000 10,000  55,000 
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โครงการที่ 2 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม วันสำคัญทางรัฐพิธี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  งบประมาณ 5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนำพล  พงศ์พัสนันท์ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 1 3,000 3,000 
2 ไวนิล 2 800 1,600 
3 สรุปงาน 2 200 400 

รวมเป็นเงิน ( ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 
 

 
โครงการที่ 2 

 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม วันสำคัญทางรัฐพิธี 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัววัดที่…1….. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัววัดที่…2….. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  เศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  งบประมาณ 4,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประทุมทิพย์  การสร้าง 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 รางวัลการประกวดโครงงาน แต่ละระดับ 7  ซุ้ม 300 2,100 
2 ตกแต่งสถานที่การจัดนิทรรศการ (จัดเวที การ

แสดง เอกสาร ประสานงาน อาหารว่าง การ
แสดงพิธีเปิด ) 

1 ชุด 1,300 1,300 

3 สรุปงาน 2 เล่ม 250 500 
รวมเป็นเงิน ( สี่พันบาทถ้วน ) 4,000 

 

 
โครงการที่ 2 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   งบประมาณ 5,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภาวดี  โฆษิตพล 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 อุปกรณ์จัดสถานที่ 5 ชุด 120 600 
2 ค่าปัจจัยบำรุงวัด 2 วัด 300 600 
3 ภาชนะใส่อาหารบิณฑบาต  30 แพ็ค 60 1,800 

รวมเป็นเงิน ( สามพันบาทถ้วน) 3,000 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัววัดที่…2….. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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โครงการที่ 2 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณ.     2,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประจักษ์  ศักดิ์คันธภิญโญ 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 วัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการตอบปัญหา 1 200 200 
2 ของรางวัล 18 ชุด 100 1,800 

รวมเป็นเงิน ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2,000 
 

 
โครงการที่ 2 

 
 
 
 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัววัดที่…3….. ผู้เรียนได้รับการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ค่านิยม 12 ประการ 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัววัดที่…1….. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  ค่านิยม 12 ประการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   งบประมาณ ,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจารุวรรณ  โคตรเสน 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 รางวัลจัดนิทรรศการค่านิยม 12 ประการ 7  ซุ้ม 200 1,400 
2 ตกแต่งสถานที่การจัดนิทรรศการ (จัดเวที 

การแสดง เอกสาร ประสานงาน อาหารว่าง 
การแสดงพิธีเปิด ) 

1 ชุด 600 600 

รวมเป็นเงิน (สองพันบาทถ้วน) 2,000 
 

 
โครงการที่ 2 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  อาเซียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  งบประมาณ 15,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรรณมล  ปิ่นทอง 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 รางวัลตอบปัญหาอาเซียน 18 รางวัล 150 2,700 
2 รางวัลจัดนิทรรศการวันอาเซียน / 11 ซุ้ม 300 3,300 
3 รางวัลการแสดงวัฒนธรรมอาเซียน 3  รางวัล 500 1,500 
4 รางวัลการแข่งขันภาพถ่ายวัฒนธรรม

อาเซียน 
10 รางวัล 150 1,500 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัววัดที่…3….. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

5 รางวัลการแข่งขันวาดภาพอาเซียนใน
อนาคต 

10 รางวัล 150 1,500 

5 รางวัลการแข่งขันชุดแต่งกายอาเซียน 
นักเรียนและครู 

10 รางวัล 150 1,500 

6 ตกแต่งสถานที่การจัดนิทรรศการ (จัดเวที               
การแสดง เอกสาร ประสานงาน อาหารว่าง  
การแสดงพิธีเปิด ) 

1 ชุด 2,500 2,500 

7 สรุปงาน 2 เล่ม 250 500 
รวมเป็นเงิน ( หนึ่งหม่ืนพันบาทถ้วน) 15,000 

 

 
โครงการที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ชื่อกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์ 
สนอง สมศ.มาตรฐานที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานของโรงเรียนข้อที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัววัดที่…3.2….. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ที ่ กิจกรรม 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

มา
ตร

ฐา
น 

ตัว
วัด

ที่ 

ประเภทงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้  

1 กิจกรรมไหว้ครู นาฏศิลป์ 2 1 2 2,000 - -   

2 
ค่ายศิลป์ร่มมะขาม(ค่ายศิลปะ) 
2วัน1 คืน 

2 1 2 15,000 - 
-  

 
3 ถนนเด็กแนวศิลป์ 4 3 3.5 5,000 - -   

รวม 22,000 - - 22,000 
รวม โครงการ กลุ่มวิชาการ 

4 
ค้นหาผู้มีอัจฉริยภาพด้านศิลปะ 4 3 3.1  10,000 - 

-  รวมโครงการ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศของผูเ้รยีน 

5 
พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถด้าน
ศิลปะ 

4 3 3.1  10,000 - 
-  รวมโครงการ

ส่งเสริมความเป็น
เลิศของผูเ้รยีน 

6 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
 

1 
 

1 
 

5 
 

- 
 

10,000 
 

-  รวมโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 8 
กลุ่มสาระ 

รวม 20,000 10,000 - 30,000 
รวม โครงการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

7 
 

วัสดุการจัดการเรียนการสอน ศิลปะ 
 

3 
 

2 
 

2.2 
 

15,000 
 

- 
-  รวมโครงการจดัซ้ือ

วัสดุทางการศกึษา
ในการจัดการเรยีน
การสอน 

8 
 

วัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

3 
 

2 
 

2.2 
 

2,000 
 

- 
-  รวมโครงการจดัซ้ือ

วัสดุทางการศกึษา
ในการจัดการเรยีน
การสอน 

9 
 

สรุปโครงการศิลปะ 
 

3 
 

2 
 

2.2 
 

1,000 
 

- 
-  รวมโครงการ

ติดตามผลการ
ดำเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

รวม 18,000 - - 18,000 
รวมทั้งสิ้น 65,000 10,000  75,000 
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โครงการที่ 2 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ไหว้ครู (นาฏศิลป์) 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 2 ผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการโครงการพัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  ไหว้ครู (นาฏศิลป์) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ       งบประมาณ 2,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนภธร อัครธรสกุล 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าดำเนินการการไหว้ครู 1 2,000 2,000 
รวมเป็นเงิน (สองพันบาทถ้วน) 2,000 

 

 
โครงการที่ 2 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม ค่ายศิลปะร่มมะขาม (ค่ายทัศนศิลป์) 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัววัดที่ 2 ผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม  ค่ายศิลปะร่มมะขาม (ค่ายทัศนศิลป์) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ      งบประมาณ 20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกรินทร์ ทองธวัช 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าอาหาร ค่าเบรค 3 มื้อ 2,000 6,000 
2 ค่าสถานที่ 1 วัน 1,000 1,000 
3 ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 1 ชุด 8,000 8,000 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 
 

 
โครงการที่ 4 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ชื่อกิจกรรม ถนนเด็กแนวศิลป์ (กิจกรรมและนิทรรศการศิลปะ) 
สนอง สมศ. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัววัดที่ 3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่    
กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กิจกรรม  ถนนเด็กแนวศิลป์ (กิจกรรมและนิทรรศการศิลปะ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ     งบประมาณ 5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชโลทร โชติกิรติเวช 

ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. ค่าเบรคในพิธีเปิด 1 500 500 
2. ป้ายไวนิล 1 500 500 
3. อุปกรณ์ในการจัดโครงการ 1 4,000 4,000 

รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
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ภาคผนวก 
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