


คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านสันถนน ได้จัดทำขึ้น  เพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในระยะ 1 ปี สาระสำคัญประกอบด้วย บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน บทที่ 2 บทบาทหน้าท่ี 
โครงสร้าง ภารกิจ บทที่ 3 สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนา  บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ในการ
ดำเนินงานและบทที่ 5 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายปีการศึกษา 2564 โดยมีการวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา
ของโรงเรียน รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จท่ี
กำหนดไว้ การดำเนินงานดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลเพื่อสะท้อนภาพการดำเนินงานให้ผู้รับผิดชอบนำไปปรับใช้ให้บังเกิดผล  
 โรงเรียนบ้านสันถนน ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2564 เพื่อเป็นเครื่องมือและทิศทางในการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านสันถนน จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาใน
ความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ประวัติของโรงเรียนบ้านสันถนน 
1.1 ประวัติ ท่ีต้ัง / สภาพพื้นท่ีเขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย ข้อมูลท่ัวไปช่ือ

โรงเรียนบ้านสันถนนท่ีต้ัง 17 หมู่ 1 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า เ ชี ย ง ร า ย  เ ข ต  3 โ ท ร  053–668031 โ ท ร ส า ร  053–668031  
e-mail- suntanoon@gmail.com เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เนื้อที่ 8 ไร่ 

โรงเรียนบ้านสันถนน ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๗ หมู่ ๑ ถนนแม่สาย - เชียงแสน ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดย
สร้างอาคารช่ัวคราวอยู่ในเขตวัดสันถนนใต้ ขณะนั้นมีครูทำการสอน ๒ คน คือ นางสาวสงวนศรี ใจสาร รักษาการ
ในตำแหน่งครูใหญ่ และนายสมบูรณ์ ขันสุภา มีนักเรียน ๔๐ คน ทำการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ ย้ายโรงเรียนมาต้ัง ณ ท่ีปัจจุบัน มีเนื้อที่ จำนวน ๘ ไร่ 
พ.ศ. ๒๕๑๕ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ขอเปิดทำการสอนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของ

รัฐบาล ปัจจุบันมี นายเสน่ห์ มั่งมูล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

1.2 พื้นที่เขตบริการประกอบด้วย 
1.  บ้านสันถนนเหนือ หมู่ 1 ตำบลศรีเมืองชุม 
2.  บ้านสันถนนใต้ หมู่ 2 ตำบลศรีเมืองชุม 
3.  บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8 ตำบลศรีเมืองชุม 
4.   บ้านหนองส่ีแจ่ง หมู่ 4 ตำบลศรีเมืองชุม 
5.  บ้านท่าศาลา  หมู่ 7 ตำบลศรีเมืองชุม 
6.  บ้านสันธาตุ  หมู่ 5  ตำบลศรีเมืองชุม 
7.  บ้านศรีป่าสัก  หมู่ 9 ตำบลศรีเมืองชุม 
8.  บ้านทุ่งเกล้ียง หมู่  6 ตำบลศรีเมืองชุม 

 
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันถนนเปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดย เปิด

สอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ในเขตบริการขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  โรงเรียนบ้านสันถนนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิด
ทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรอบ 3 ปีการศึกษาท่ี
ผ่านมามีนักเรียนเฉล่ียปีการศึกษาละ 250 คน และ คาดการณ์ใน 3 ปีการศึกษาข้างหน้า จะมีนักเรียนเฉล่ีย 
ปีการศึกษาละ 260  คนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดต้ังเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้
มี คุณลักษณะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ  ท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษากำหนด  เป็นคนดี มี 
คุณธรรมตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ มีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทางาน และมีจิตสาธารณะ 

ตารางที่ 1ทำเนียบผู้บริหาร   

ลำดับที่ ระยะเวลา ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 2505 - 2506 นางสาวสงวนศรี    ใจสาร รักษาการครูใหญ่ 
2 2506 - 2509 นายสมบูรณ์    ขันสุภา รักษาการครูใหญ่ 
3 2509 - 2510 นายเชวง    เหมธีขัณฑกะ ครูใหญ่ 
4 2511 - 2512 นายศศิพงศ์    มาถาวร ครูใหญ่ 
5 2512 - 2512 นายไหว   ปัญญาคำ ครูใหญ่ 
6 2512 - 2513 นายสุทัศน์    พัทธยากร ครูใหญ่ 
7 2513 - 2514 นายผ้าง    พลชัย ครูใหญ่ 
8 2514 - 2518 นายเสรี    ตรีนารัตน์ ครูใหญ่ 
9 2520 - 2525 นายบรรพต     ทองมี รักษาการครูใหญ่ 
10 2525 - 2526 นายเทิง           ตินลาด รักษาการครูใหญ่ 
11 2525- 2526 นายทัศน์          เหล่ียวตระกูล ครูใหญ่ 
12 2526 - 2527 นายสุรเสรฐ     พินิจ อาจารย์ใหญ่ 
13 2527 - 2536 นายสิงห์ทอง   สมเพชร อาจารย์ใหญ่ 
14 2536 - 31 ม.ีค. 2540 นายบุญส่ง       ยอดเชียงคำ อาจารย์ใหญ่ 
15 1 เม.ย.40 - 3 ม.ค.51 นายบุญรัตน์    สารศรี ผู้อำนวยการ 
16 4  ม.ค. 51 -  30 ก.ย.59 นายจรัญ          ศรีใจ ผู้อำนวยการ 
17 11 พ.ย – 59 – 30 ก.ย. 61 นายสอาด หงษ์คำ ผู้อำนวยการ 
18 1 ต.ค.61 - ปัจจุบัน นายเสน่ห์  มั่งมูล ผู้อำนวยการ 

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านสันถนน ปีการศึกษา 2564  3 

ตารางที่ 2  จำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านสันถนน  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ตำ 

แหน่ง 
อัน 
ดับ 

เลขที่
ตำแหน่ง 

วิชาเอก วุฒ ิ
วัน เดือน ป ี

ที่บรรจ ุ

1 นายเสน่ห์ มั่งมูล ผอ. คศ 3 5618 บริหารการศึกษา คม 1 ก.ย.30 
2 นางเนตรนภา สุทธกุล ครู คศ.3 1448 คณิตศาสตร์ คบ. 10 ก.ย. 53 
3 นางกาญจนา ทรัพย์ทวี ครู คศ.3 5524 ภาษาอังกฤษ คบ. 13 ม.ค.49 
4 นางสาวศศิธร นุ่มวงค์ ครู - 5621 ภาษาไทย คบ. 1 ต.ค 62 
5 นางสายใจ สุดฝ่ังสาย ครู คศ.3 5622 พลศึกษา คบ. 1 ธ.ค.37 
6 น.ส.พวงลักษณ์ เหรัญญะ ครู คศ.3 5624 อุตสาหกรรมศิลป์ คบ. 27 มิ.ย.37 
7 นายภาณุวัฒน์ จันแปงเงิน ครู คศ.1 5626 ภาษาอังกฤษ คบ. 25 ต.ค.59 

8 นายณัฐพล เมืองมา ครู คศ.1 5627 
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
วบ.บ 30 มี.ค 60 

9 นางวรสุดา อิ้มอนงค์ ครู คศ.3 5629 การศึกษาปฐมวัย คบ. 1 ก.ค. 36 
10 ว่าท่ีร.ต.ปราโมทย์  หงส์เพชรรัศมี ครู คศ.3 5631 พลศึกษา กศบ.บ 16 พ.ค. 32 
11 นางสาววีณา เบิกบาน ครู คศ.1 5641 วิทยาศาสตร์ กศ.บ 20 เม.ย 60 

12 นายวินัย สันติสุข ครู คศ.3 5647 
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
กษ.ม 13 ม.ค.49 

13 นางจิรัตน์ดา บุตรศรี ครู คศ.3 5737 ภาษาอังกฤษ คบ. 19 ก.พ. 52 
14 นางจันเพ็ญ นาทะสัน ครู คศ.3 7442 ประถมศึกษา คบ. 1 ต.ค.47 
15 นางวีณา เดชะกาศ ครู คศ.3 7443 ประถมศึกษา คบ. 27 มิ.ย.37 
16 นางศรีรัตน์ ไชยสถาน ครู คศ.3 7444 บริหารการศึกษา คม. 19 พ.ค.24 
17 นางศรันยา ดอนชัย ครู คศ.2 7566 สุขศึกษา คบ. 29 พ.ค. 30 
18 นายสารัตน์ สุริยะกันธร - - - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธบ. - 
19 นางนันจนา น้อยหมอ - - - ภาษาไทย คบ. - 

 

มีครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก 8 คน (42.11%) 

มีครูท่ีสอนตามความถนัด 11 คน (57.89%) 
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ตารางที่ 3  รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีดังนี ้

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 59 21 
รองผู้อำนวยการ - - - - - - - 
ครูประจำการ 4 12 - 12 4 44.18 16 
ครูอัตราจ้าง/

ธุรการ 
1 1 - 2 - 35 8 

นักการ/ภารโรง 1 - 1 - - 50 5 

รวม 
7 13 1 14 5 

47 11.5 
20 20 

 

ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน หมายเหตุ 
- ข้าราชการท้ังหมดตาม จ.18 17 - 
- ลาศึกษาต่อปริญญาโท - - 

 

ตารางที่ 5 จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง 

ตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง หมายเหตุ 
1. ผู้อำนวยการ 1  
2. ครูผู้ช่วย 1  
2. ครู คศ. 1 3  

2. ครู คศ. 2 -  

3. ครู คศ.3 12  
4. ครูท่ีผู้ปกครองจ้าง/หน่วยงานอืน่ -  

รวม 17  

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านสันถนน ปีการศึกษา 2564  5 

ตารางที ่ 6    ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน 
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ข้อมูล 1 พฤษภาคม  2564 

ท่ี ประจำชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
1 อนุบาลปีท่ี 2 2 11 13 
2 อนุบาลปีท่ี 3 15 8 23 
3 ประถมศึกษาปีท่ี 1 17 9 26 
4 ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 6 17 
5 ประถมศึกษาปีท่ี 3 11 13 24 
6 ประถมศึกษาปีท่ี 4 10 17 27 
7 ประถมศึกษาปีท่ี 5 13 17 30 
8 ประถมศึกษาปีท่ี 6 8 8 16 
9 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 18 4 22 
10 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 15 5 20 
11 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 11 13 24 

รวม 131 111 242 
  
 1) มีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม - คน 
 2) มีนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ - คน 
 3) มีนักเรียนปัญญาเลิศ  - คน 
 4) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน 
 5) ยากจน 252 คน 
 6) ผลกระทบจากโรคเอดส์ - คน 
 7) จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉล่ีย) 23 คน 
 8) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 15 คน 
 9) จำนวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)  คน 
 10) สถิติการขาดเรียน / เดือน - วัน  
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บทที่ 2 
บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง ภารกิจ 

 
บทบาทหน้าที่ 

 โรงเรียนบ้านสันถนน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ   มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
   1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

             2. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

           3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

          4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 

            5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 

            6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประ โยชน์ จากทรัพย์ สิน ของโรงเรียน  ท้ั ง ท่ี เป็น ราชพั ส ดุและทรัพ ย์ สิน อื่ น ๆตามระเบี ยบ ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

           8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

        9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 

         10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามท่ีกฎหมาย
กำหนดให ้
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 โรงเรียนบ้านสันถนนโรงเรียนบ้านสันถนน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย  เขต 3    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งโครงสร้างการ
บริหารราชการภายในโรงเรียนออกเป็น 4 ฝ่าย ดังต่อไปนี้ 

(1) ฝ่ายวิชากร 
(2) ฝ่ายแผนงานงบประมาณ 
(3) ฝ่ายบุคลากร 
(4) ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
    
                              
ภารกิจ  

 โรงเรียนบ้านสันถนน  มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวนโยบาย   ยุทธศาสตร์    กลยุทธ์    และเป้าหมายผลผลิตของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันถนน   มีบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าท่ีในโรงเรียน 19 คน มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน 243  คน  

คณะกรรมการ  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาโป่งผา-ศรีเมืองชุม 

ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนบ้านสันถนน 

 
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่าย  
งบประมาณ 

 

 

 
ฝ่ายบุคคล 

 

 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

 

 

- หัวหน้าวิชาการ 
-วิชาการปฐมวัย 
-วิชาการช่วงชั้นที่ 1 
-วิชาการช่วงชั้นที่ 2  
-วิชาการช่วงชั้นที่ 3 

 
 

หัวหน้าแผนงาน   
 และงบประมาณ 
 -เจ้าหน้าที่การเงิน 
 - หัวหน้าพัสดุ 
 -เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 -ฝ่ายบัญชี 

 
 

 

  -หัวหน้าฝ่ายงาน    
 บุคลากร 
  -ฝ่ายงานบุคลากร  

 
 

 

 -หัวหน้าฝ่ายงาน 
 บริหารท่ัวไป 
  -ฝ่ายงานบริหาร
ทั่วไป 
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บทที่ 3 
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนา 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสนัถนน 
 โรงเรียนบ้านสันถนน  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในของ
โรงเรียน  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) – Social and Culture  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ชุมชนมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ เช่น ไทย
ใหญ่ ไทยล้ือ ดาราอั้ง พม่า เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

1. โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้านเป็นโรงเรียน
เรียนรวม ทำให้การประสานงานระหว่างหมู่บ้านใน
เขตบริการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. ผู้ปกครองบางส่วนในชุมชนส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในโรงเรียนในเมือง เนื่องจากผู้ปกครองมีความ
พร้อมด้านการเงินและทำงานประจำ รวมทั้งไม่
สะดวกในการรับส่งบุตรหลานในเวลาเลิกเรียน 
ส่งผลให้จำนวนประชากรวัยเรียนในเขตบริการไม่
เข้าเรียนท่ีโรงเรียน ทำให้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ลดลง 
3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพเป็นเกษตกร 
รับจ้างท่ัวไป จึงมุ่งเน้นในการทำมาหากิน ทำให้ไม่มี
เวลาดูแลหรือเอาใจใส่ด้านการเรียนของบุตรหลาน
เท่าท่ีควร 
4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่
รู้ภาษาไทย ทำให้ไม่สามารถช่วยบุตรหลานในการ
ทบทวนบทเรียนได้ 

2. ด้านเทคโนโลยี (T) – Technological 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. เครือข่ายทางเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลในด้าน
ต่างๆ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและจัดการ
เรียนการสอนของครู และโรงเรียน 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีส่ือการ

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบางเรื่อง ส่งผลให้
นักเรียนเกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เช่น ติด
เกม เล่นการพนันออนไลน์ และส่ือไม่เหมาะสมกับ
วัย เป็นต้น  
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เรียนการสอนท่ีทันสมัย น่าสนใจ นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วนตนเองตรงตามความถนัด และ
ความสามารถของนักเรียน 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บางอย่างส่งผลให้
ครูและบุคลากรบางส่วนใช้ประโยชน์ไม่เต็มท่ี 

3. ด้านเศรษฐกิจ (E) – Economic 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรง
ชีพสามารถส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาได้ 
  
 

1. ผู้ปกครองบางส่วนสนับสนุนปัจจัยทางเทคโนโลยี
ให้กับเด็กมากเกินไป ส่งผลให้เด็กไม่ให้ความสำคัญ
กับการเรียน 

2. ผู้ปกครองบางส่วนให้เงินประจำวันกับเด็กเป็น
จำนวนมากเกินความจำเป็นส่งผลให้เด็กมีนิสัย
ฟุ่มเฟือย 

3. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) – Political and Law 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ชุมชนมีการเลือกตั้งผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เช่น 
ผู้ใหญ่บ้านกำนัน, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ส่งผลให้เกิดระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นตัวอย่างท่ี
ดีให้แก่ผู้เรียนได้ 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุนเป็น 
อย่างดี ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการด้านการเงิน
และโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมและโครงการ
เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลศรีเมืองชุมและ
โรงพยาบาลแม่สาย ให้บริการด้านสุขภาพแก่
นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. รัฐบาลมีการปรับเปล่ียนนโยบาย/แผน ไปตาม
ผู้บริหารราชการท่ีดำรงตำแหน่ง ส่งผลให้เกิดความ
ไม่ต่อเนื่องในการบริหารตามแผนโครงการท่ีได้
กำหนดไว้ 
2. ผู้ปกครองขาดความรู้ด้านการเข้ารับบริการของ
หน่วยงานราชการในท้องถิ่น ส่งผลให้เกิด 

ปัญหาในการดำเนินการเรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆ" 
3. ส่วนกลางหรือต้นสังกัด มีนโยบายงานเร่งด่วน 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

สภาพแวดล้อมภายใน (internal Environment) 
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
และเป็นระบบ เนื่องมาจากโรงเรียนมีแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา
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โรงเรียน 

2. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน มี
การแบ่งงานเป็น 4 ฝ่าย ส่งผลให้โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

3. โรงเรียนมีนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา จึงส่งผลให้การดำเนินงานของโรงเรียน
สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ด้านผลผลิตและการให้บริการ (S2) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
เนื่องจากโรงเรียนจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามท่ี
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด และมีคุณธรรม 
จริยธรรมและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
และเป็นพลเมืองดีของสังคม เนื่องจาก โรงเรียนจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ 

 

1. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการทดสอบ O-NET สาระ
วิชาอังกฤษต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก การจัดการ
เรียนไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน 

2. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET และ NT ของ
โรงเรียนยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ในบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื่องจาก ผู้เรียนบางส่วนขาด
การฝึกฝน และทบทวนบทเรียน 

3. ผู้เรียนบางส่วนมีปัญหาการ คิด วิเคราะห์ และ
ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ เนื่องจากผู้เรียน
บางส่วนมีปัญหาด้านการเรียนรู้ 

3. ด้านบุคลากร (M1) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนดี
ขึ้น เนื่องจากครูมีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ  
2. บุคลากรมีความร่วมมือในการพัฒนากิจการของ
โรงเรียนทุกด้าน เพราะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

3. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนเต็มตาม
ศักยภาพ เนื่องจากโรงเรียนมีครูสอนครบทุกช้ัน
เรียน  

1. นักเรียนบางส่วนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ไม่
เต็มท่ี เนื่องจากครูบางส่วนขาดทักษะการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใช้ส่ือ ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
และครูบางส่วน สอนไม่ตรงวิชาเอก 

2. การปฏิบัติงานในบางงานหรือบางกิจกรรมเกิด
ความล่าช้า เนื่องจากครูมีภาระงานท่ีรับผิดชอบ
หลายหน้าท่ี 

4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด
ไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนจัดระบบการเงินพัสดุตาม พรบ.จัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2560 ส่งผลให้การงานมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้" 

1. โครงการหรือกิจกรรมบางส่วนไม่สามารถ
ดำเนินการเนื่องจากมีปัจจัยแทรกทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ส่งผลให้มีการดำเนินการ
โครงการล้าช้าหรือต้องเล่ือนระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมโครงการในปีการศึกษาถัดไป" 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3)  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การสอนมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโรงเรียนมีส่ือ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนครบทุก 
ช้ันเรียน  
2. ครูและนักเรียนเข้าถึงระบบสาระสนเทศได้อย่าง
รวดเร็วเนื่องจาก โรงเรียนมรีะบบอินเตอร์เน็ตอยา่ง
ครอบคลุม ท่ัวถึง  
 

1. การใช้งานของครุภัณฑ์การเรียนการสอน บาง
รายการไม่เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเตรียมไว้ในบางครั้ง เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์
บางชนิดเส่ือมสภาพไปตามอายุการใช้งาน  
2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางภาษาและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีไม่พร้อมต่อการใช้งาน 
ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เต็ม
ตามศักยภาพ 

3. ส่ือเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์บางชนิดไม่ได้รับ
การบำรุง ซ่อมแซม เนื่องจากการดูแล บำรุง 
ซ่อมแซม ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ต้องใช้งบประมาณ
จำนวนมาก 

4. ห้องประชุมและสถานท่ีจัดกิจกรรมในร่มไม่
สามารถรองรับนักเรียนได้ท้ังหมด จึงทำให้มีการ
แยกการจัดกิจกรรมเป็นช่วงช้ัน 

5. คอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน นักเรียนไม่สามารถใช้งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

5. ด้านการบริหารจัดการ (M4)  
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนงาน 
และเป้าหมายท่ีกำหนด เนื่องสถานศึกษามีการ
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ประชุม วางแผนการบริหารงาน และมอบหมายงาน
อย่างเป็นระบบมีกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และ ผู้บริหารมีการ
มอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตาม
โครงสร้างการบริหาร และตรงตามบุคคล 
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บทที่ 4 

  ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 

1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวง ศธ. สพฐ. สพป. 
ยุทธศาสตร์ :  

1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ

โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

  
กลยุทธ์/ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านสนัถนน 
 

กลยุทธ์ กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ กิจกรรมจัดทำหลักสูตร กิจกรรม
ส่งเสริม ความสามารถทางการอ่านมัธยม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก-
เขียนได้ (ป.1-ป.3) กิจกรรมเด็กดีอ่านคล่อง-เขียนคล่อง (ป.4-ป.6) 
กิจกรรม Stem ศึกษา (วิทยาการคำนวณ) กิจกรรมฝึกสอน สอบ ผลิตส่ือ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน  

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net , NT, RT, ข้อสอบกลาง) 
โครงการพัฒนาการการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ได้แก่ กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครองโดยใช้Social Media   

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมอนามัย
โรงเรียน กิจกรรมวนัปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน .5กิจกรรม
ทะเบียนนักเรียน กิจกรรมงานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนกิจกรรมกีฬา
สีต้านยาเสพติด กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับประถมและมัธยม 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 
โครงการโรงเรียนสุจริต ได้แก่ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โครงการ Zero Waste ได้แก่ กิจกรรมโครงงานคุณธรรมลดขยะ 
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กลยุทธ์ กิจกรรม 
โครงการโรงเรียนหนึ่งคุณภาพหนึ่งตำบล กิจกรรมคีตศิลป์ดนตรีพื้นเมือง 
กิจกรรมดุริยางค์สากล กิจกรรมนาฏศิลป์สัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนา
ทักษะอาชีพ 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมภูมิปญัญาท้องถิ่น (มัธยม) 
กิจกรรมตลาดนัดมือสอง กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสวนครัวตามฤดูกาล 
(มัธยม) กิจกรรมห้องเรียนฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บถุงผ้า 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ 
ได้แก่ กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาครูคุณภาพครู 
กิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
แหล่งเรียนรู้และระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

โครงการผลิตส่ือ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ 
กิจกรรมการผลิตส่ือเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียน
การสอน             
โครงการห้องสมุด ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด(ส่งเสริมการอ่าน) 
โครงการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการท่ีมี
ส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริมค่าใช้จ่ายการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี ได้แก่ กิจกรรมการ
จัดซื้อหนังสือเรียน 8 สาระ กิจกรรมการสนับสนุน เครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรมการฝึกทักษะเพื่อการ
แข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมการฝึกทักษะ กิจกรรมนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
 

 
2.ภาระงานของสถานศึกษา (บทบาทหน้าที่) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 บทบาทหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงานและปลูกฝังให้ผู ้เรียนปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความขยัน 
ประหยัด ซื ่อสัตว์ มีวินัย และสืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการบริหารงานของโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนแกนนำตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนสีขาว  โรงเรียนดีใกล้บ ้าน  โรงเรียนประชารัฐ  ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  เพื่อการส่ือสาร  
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 บทบาทหน้าท่ี จัดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
ให้มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ ตรงตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 บทบาทหน้าที่ เสริมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  โรงเรียนมีผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการสนับสนุน
และมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
 บทบาทหน้าท่ี เสริมสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น เน้นกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 บทบาทหน้าที่ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับ
รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             ท่ี
ภาครัฐให้การสนับสนุน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านสันถนนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (PDCA)การบริหารจัดการ คือ การ
ทำงานแบบมีส่วนร่วม (การทำงานเป็นทีม) โดยใช้ระบบวงจรเดมมิ่ง PDCA (Plan - วางแผน, Do - 
ปฏิบัติ, Check - ตรวจสอบ, Act - พัฒนา ปรับปรุง) ในทุกกิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน จะมีการวางแผน 
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และมีการกำกับติดตาม ประเมินการทำงานโดยผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็น
ผู้รับผิดชอบดำเนินการและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำผลจากการประเมินมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงงานโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยวางกรอบการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 3.1 แนวทางการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 
-จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

  -จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
  -เรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ 
  -เรียนรู้แบบร่วมมือและเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
  -ร่วมเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน 
  -มีห้องสมุดท่ีได้มาตรฐาน มีหนังสือและส่ืออย่างเพียงพอ 
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  -ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  -เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
จัดระบบ          

 การเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
  -ส่งเสริมการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
  -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 

 3.2 แนวทางบริหารจัดการ   
  -ปรับโครงสร้างบริหารจัดการ สร้างบรรยากาศการบริหารท่ีเป็นเอกภาพ 
  -พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการบริหารแบบท่ัวทั้งองค์กร 
  -บริหารด้วยระบบข้อมูล และมีระบบดูแลนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

-ระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากแหล่งเรียนรู้และภูมb 
ปัญญาท้องถิ่น 
  -พัฒนาเครือข่ายท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
  -จัดสรรให้มีครูครบทุกสาระหลักสูตรและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
  -พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีความเข้มแข็ง 

3.3 แนวการพัฒนาบุคลากร 
  -มีภาวะผู้นำทางการสอนเข้มแข็ง (สอนเก่ง) 
  -สร้างบรรยากาศความคาดหวังผลการเรียนสูง 
  -ยึดภารกิจการสอนเป็นเรื่องสำคัญ 
  -จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  -ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
  -ติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด 

 3.4 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
  -เสริมสร้างโอกาสการจัดการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
  -ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา 
  -ผู้บริหารและครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการร่วมกันจัดการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านสันถนน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย  เขต 3  กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดเน้น  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์การดำเนินงานดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบ้านสันถนน จัดการศึกษาให้นักเรียนเก่ง ดี มีทักษะอาชีพ โดยครูผู้มีความสามารถและมี

แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนศรีเมืองชุม 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเด็กระดับการศึกษาภาคบังคับ 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
4. พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  
5. พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีสังคมคาดหวัง 
6. ประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
7. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ 
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน 
9. ส่งเสริมสมรรถนะของวิชาชีพครู 
10. ยกระดับความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
11. สร้างขวัญกำลังในการประกอบวิชาชีพครู 
12. พัฒนาอาคาร สถานท่ีให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
13. พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
14. สร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
15. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชน 
16. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารสถานศึกษาร่วมกับชุมชน และภาคีเครือข่าย 
 

เป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน ให้สามารถเรียน

ต่อระกับประถมศึกษาได้ 
2. นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
3. นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโรงเรียน 
4. นักเรียนทุกระดับได้รับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
5. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีสังคมคาดหวัง 
6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

นักเรียน 
7. นักเรียนมีทักษะอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา 
8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน 
9. ครูได้รับการส่งเสริมสมรรถนะของวิชาชีพครู 
10. ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
11. ครูมีขวัญกำลังในการประกอบวิชาชีพครู 
12. โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ีให้เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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13. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

14. โรงเรียนมีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาสำหรับการเรียนรู้  ของ
นักเรียน 

15. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชน 
  16. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารสถานศึกษาร่วมกับชุมชน  
 
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีส่วนร่วม 

 
กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1.นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน 
ให้สามารถเรียนต่อระกับประถมศึกษาได้ 
2.นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 
3.นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับมีผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมายของ
โรงเรียน 
4.นักเรียนทุกระดับได้รับการพฒันาคุณภาพนักเรยีนท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีสังคมคาดหวัง 
2.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของนกัเรียน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะ
อาชีพ 

1.นักเรียนมีทักษะอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา 
2.โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.ครูได้รับการส่งเสริมสมรรถนะของวิชาชีพครู 
2.ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
3.ครูมีขวัญกำลังในการประกอบวิชาชีพครู 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และระบบ 

1.โรงเรียนมีอาคาร สถานท่ีให้เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู ้
2.โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และส่ือการเรียนการสอนท่ีมี 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คุณภาพและเพียงพอต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

3.โรงเรียนมีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีมีส่วนร่วม 

1.โรงเรียนมรีะบบการบริหารจัดการท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชน 
2.โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารสถานศึกษาร่วมกับชุมชน 

 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เด็กระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
ให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน ให้สามารถเรียนต่อระดับ
ประถมศึกษาได้ 

ร้อยละของเด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัย
ท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละของเด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน 
ด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

1.3 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ร้อยละของเด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

2.นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับได้รับการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

 
 
ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
ว ิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

2.3 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

2.4 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร  

ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 

2.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

2.6 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ร้อยละของนักเรียน ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

2.7 นักเรียนได้รับการตรวจสอบและประเมินอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาตนเอง 

ร้อยละของนักเรียนได้ร ับการตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ตนเอง 



 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านสันถนน ปีการศึกษา 2564                                                                       20 

 

 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เด็กระดับปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
ร้อยละของเด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

ร้อยละของเด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

2. นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
 
ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
2.2 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

ร้อยละของนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

2.3 นักเรียนได้รับการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละของนักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

2.4 นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

2.5 นักเรียนได้รับการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 

ร้อยละของนักเรียนได้รับการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะอาชีพ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

นักเรียนระดับปฐมวัย  
ร้อยละของเด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

1. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น 
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  

ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

1.1นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
1.2 นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.ครูระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
ร้อยละของครูระดับปฐมวัยจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

1.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
 1.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ร้อยละของครูระดับปฐมวัยเพียงพอกับช้ันเรียน 
1.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

ร้อยละของครูระดับปฐมวัยได้รับการส่งเสริมให้มี
ความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

2 .ครูระดับการศึกษาภาคบังคับได้รับการพัฒนา
คุณภาพ 

 
ร้อยละของครูดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.1 โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.2 โรงเรียนพฒันาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญ 

รอ้ยละของครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเช่ียวชาญ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ระดับปฐมวัย  

ร้อยละของครูระดับปฐมวัยจัดบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 

1.1 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1.2 โรงเรียนให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู 

ร้อยละของครูระดับปฐมวัยได้รับการบริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

1.3 ครูจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ร้อยละของครูระดับปฐมวัยจัดสภาพแวดล้อม
และส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

2. ระดับการศึกษาภาคบังคับ  
ร้อยละของครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

2.1 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.2 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละของครูได้รับการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

2.3 ครูจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของครูจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ระดับปฐมวัย  

 
ร้อยละของครูระดับปฐมวัยจัดบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 

1.1ครูและผู้มีส่วนร่วม ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการ
เด็ก 
1.2 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ร้อยละของครูระดับปฐมวัยมีระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

2. ระดับการศึกษาภาคบังคับ  
ร้อยละของครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 

2.1 ครูและผู้มีส่วนร่วม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 
2.2 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 

ร้อยละของครูปฏิบัติตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์          
และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 

2.3 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ร้อยละของครูนำแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ร้อยละของครูมีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
ร้อยละของครูจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
ร้อยละของครู สร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิต  ปีงบประมาณ  2564 
ของโรงเรียนบ้านสันถนน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 
แผนงบประมาณ: เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผลผลิตที่ 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
 - จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 37   คน 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
 - จำนวนนักเรียนท่ีจบการศึกษามีพัฒนาการตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 

ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
 - จำนวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนช้ัน ป.1                  26   คน 
  - จำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษา                           140   คน 
  - จำนวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนช้ัน ม.1                          22   คน 
  - จำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                    66   คน 
           - จำนวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ                  24   คน 
  - อัตราออกกลางคันของนักเรียนในปีการศึกษา 2564 ไม่เกินร้อยละ 0.5 
            - อัตราเรียนผู้จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป ร้อยละ 90 
  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

- ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
  จากการประเมินระดับชาติ ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
  เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

ผลผลิตที่ 3 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 
          ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
 - จำนวนนักเรียนพิการท้ังหมด                     0          คน  
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บทที่  5 
ประมาณการรายรับ  รายจ่าย  ปีการศึกษา 2564 

 
ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนรายหัว    ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นปี จำนวนนักเรียน อัตราเงิน
อุดหนุน 

จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

ปฐมวัย 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

37 
140 
66 

1,700 
1,900 
3,500 

62,900 
266,000 
231,000 

 

 รวมเงินอุดหนุนรายหัวจำนวนเงิน  559,900  บาท 
 

ท่ี รายการ 2563 2564 รวมเงิน 
1 ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนรายหัว                  348,664.85 559,900 908,564.85 
2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี                                  

หนังสือเรียน   
อุปกรณ์การเรียน   
เครื่องแบบนักเรียน                                 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

40,250.62 
0 
0 
0 

40,250.62 

486,239 
164,129 
89,720 
91,200 

141,190 

526,489.62 
164,129 
89,720 
91,200 

181,440.62 
รวม *1,435,054.47 

3. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันจาก  อบต.   0 708,000 *708,000 
4. เงินปัจจัยพื้นฐาน   

ระดับประถม 
ระดับมัธยม 

0   

5 เงินรายได้สถานศึกษา 169.79  *169.79 

6 เงินอุดหนุนเข้าค่ายคุณธรรม  30,000 *30,000 

 รวม      2,173,224.26         
    

หมายเหตุ * คือ ยอดเงินท่ีต้องนำมารวมกัน 
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ประมาณการรายจ่าย ประจำปีปีการศึกษา  2564 

1.โครงการตามแผนกลยุทธ์                  *681,423.64 บาท  (75%)               
2. งบดำเนินงาน            *227,141.21 บาท (25%) 

2.1งบบริหารท่ัวไป(90%ของงบดำเนินงาน)                 204,427.09 บาท 
  - ค่าเบ้ียเล้ียง  พาหนะ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน                              25,000.00 บาท 
    - วัสดุสำนักงาน ธุรการ  การเงิน  พัสดุ                   10,000.00 บาท 
   - ค่าทำแผนปฏิบัติการ                     5,000.00 บาท 
     - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                    25,927.09 บาท 
   - ค่าเช้ือเพลิง  น้ำมัน                         3,000.00 บาท 
   - ค่าปรับปรุงระบบน้ำด่ืมสะอาด                     20,000.00 บาท 
 รวม             88,927.09  บาท 
2.2.งานพัฒนาคุณภาพตามนโยบายเร่งด่วน  (10%ของงบดำเนินงาน)      22,714.12 บาท 
2.3.ค่าสาธารณูปโภค                                     115,500.00 บาท 
 - ค่าไฟฟ้า                      110,000.00 บาท 
 - ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต                   2,000.00 บาท 
 - ค่าขยะ                      1,500.00 บาท 
 - โดเมนเว็บไซต์โรงเรียน                   2,000.00  บาท 

3.เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น            * 526,489.62 บาท 
 3.1  หนังสือเรียน           164,129.00 บาท 
 3.2 อุปกรณ์การเรียน                         89,720.00 บาท 
 3.3 เครื่องแบบนักเรียน                                91,200.00 บาท 
 3.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                            141,190.00 บาท 
 3.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงบ 63                                                 40,250.62 บาท 

4.  ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนอื่นๆ                      *   738,169.79  บาท 
4.1 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน                 -          บาท 
4.2 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน                      708,000.00 บาท 
4.3 เงินอุดหนุนเข้าค่ายคุณธรรม                30,000.00 บาท 

  4.4 เงินรายได้สถานศึกษา                          169.79 บาท 
    รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น                                                         2,173,224.26  บาท 
 
หมายเหตุ * คือ ยอดเงินท่ีต้องนำมารวมกัน 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 

ท่ี 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

งาน/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ(จำนวนเงิน) หมาย
เหตุ 

รายหัว กศ.พฐ.15ป ี อุดหนุนอืน่ๆ 

งบดำเนินงาน(งบประจำ)    228,339.56       
1 งานบริหารท่ัวไป   

ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ อบรม สัมมนาศึกษา
ดูงาน 25,000       

วัสดุสำนักงาน การเงิน พัสดุ 10,000       

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 25,927.09       

ค่าวัสดุน้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,000       

จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา 5,000       

ค่าปรับปรุงระบบน้ำด่ืมสะอาด 20,000       
2 งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน 22,714.12       
3 ค่าสาธารณูปโภค 115,500       

ค่าไฟฟ้า 120,000       

ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต 2,000       

ค่าขยะ 1,500       

ค่าโดเมนเนมเว็บไซต์โรงเรียน 2,000       
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนกลยุทธ์  ปีการศึกษา 2564 

ท่ี โครงการตามแผนกลยุทธ์/นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รายหัว กศ.พฐ15ปี อุดหนุนอืน่ๆ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์   

กิจกรรมจัดทำหลักสูตร 2,000.00       
กิจกรรมส่งเสริม ความสามารถทางการอ่านมัธยม 3,000.00       
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก-เขียนได้ (ป.1-ป.3) 3,000.00       
กิจกรรมเด็กดีอ่านคล่อง-เขียนคล่อง(ป.4-ป.6) 3,000.00       
กิจกรรม Stem ศึกษา (วิทยาการคำนวณ)  ปฐมวัย1000,ประถม3000,มัธยม5000  9,000.00       
กิจกรรมฝึกสอน สอบ ผลิตส่ือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ปฐมวัย14,800,ประถม80,500,มัธยม
62,700  158,000.00       
กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 2,000.00       

2 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ    
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติ(O-Net , NT , ข้อสอบกลาง) 2,000.00       

3 โครงการพัฒนาการการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง   
กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองโดยใช้Social Media   1,000.00       

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
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ท่ี โครงการตามแผนกลยุทธ์/นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รายหัว กศ.พฐ15ปี อุดหนุนอืน่ๆ 

กิจกรรมวันสำคัญ         

- วันสุนทรภู่ 2,000.00       

- วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2,000.00       

- วันสถาปนาลูกเสือ 1,000.00       

- วันเข้าพรรษา 1,000.00       

- วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10  1,000.00       

- วันภาษาไทย 5,000.00       

- วันแม่แห่งชาติ 2,000.00       

- วันวิทยาศาสตร์ 5,000.00       

- วันถวายราชสดุดี 1,000.00       

- วันชาติ 2,000.00       

- วันมาฆบูชา 2,000.00       

- วันคริสมาส 5,000.00       

รวม 29,000.00       

กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 4,000.00       

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ  14,000.00       
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ท่ี โครงการตามแผนกลยุทธ์/นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รายหัว กศ.พฐ15ปี อุดหนุนอืน่ๆ 

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 3,000.00       
1 กิจกรรมทะเบียนนักเรียน   5,000.00       

กิจกรรมงานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 3,000.00       
กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด 30,000.00       
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับประถมและมัธยม     30,000.00   
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 3,000.00       

2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 15,000.00       

3 โครงการ Zero Waste    
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมลดขยะ 1,000.00       

4 โครงการโรงเรียนหนึ่งคุณภาพหนึ่งตำบล   
กิจกรรมคีตศิลป์ดนตรีพื้นเมือง 10,000.00       
กิจกรรมดุริยางค์สากล 30,000.00       
กิจกรรมนาฏศิลป์สัมพันธ์ 10,000.00       

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะอาชีพ 
1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ   

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(มัธยม) 3,000.00       
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ท่ี โครงการตามแผนกลยุทธ์/นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รายหัว กศ.พฐ15ปี อุดหนุนอืน่ๆ 

กิจกรรมตลาดนัดมือสอง 3,000.00       
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสวนครัวตามฤดูกาล (มัธยม) 5,000.00       
กิจกรรมห้องเรียนฝึกอาชีพ 18,000.00       
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บถุงผ้า 1,000.00       

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1 โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ ์   

กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 0.00       
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู 20,000.00       
กิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากร 0.00       

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
1 โครงการผลิตสื่อ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   

กิจกรรมการผลิตส่ือเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3,000.00       
กิจกรรมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และส่งเสริมการใช้ICT เพื่อการเรียนการสอน 10,000.00       

2 โครงการห้องสมุด   

กิจกรรมห้องสมุด(ส่งเสริมการอ่าน) 0.00       
3 โครงการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
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ท่ี โครงการตามแผนกลยุทธ์/นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รายหัว กศ.พฐ15ปี อุดหนุนอืน่ๆ 

กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 90,000.00       

กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 82,000.00       
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 99,423.64       

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม 
1 โครงการส่งเสริมค่าใช้จ่ายการศึกษาเรียนฟรี 15 ป ี   

กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน 8 สาระ   164,129.00     
กิจกรรมการสนับสนุน เครื่องแบบนักเรียน   91,200.00     
กิจกรรมการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน   89,720.00     
กิจกรรมการฝึกทักษะเพื่อการแข่งขันทางวิชาการ ปฐมวัย2000 ประถม5000 มัธยม 5000   12,000.00     
กิจกรรมการฝึกทักษะ นำเสนอผลงานทางวิชาการ   0.00     
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้างปัญญา ปฐมวัย5000 ประถม28000 มัธยม 60440   93,440.62     
กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี  ประถม 23000  มัธยม 24000   47,000.00     
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ส่ือสารสนเทศ   4,000.00     
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโคโรน่าไวรัส2019   25,000.00     
รวมกิจกรรมพัมนาผู้เรียน   181,440.62     

2 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง   
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 2,000.00      
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ท่ี โครงการตามแผนกลยุทธ์/นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
รายหัว กศ.พฐ15ปี อุดหนุนอืน่ๆ 

3 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน     708,000.00   
4 โครงการทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2 ระดับ         
5 โครงการเงินรายได้จากสถานศึกษา    169.79   
6 โครงการสัมพันธ์ชุมชน   

กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนตามประเพณี 2,000.00       
7 โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา   

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ         
รวม 681,423.64 526,489.62 738,169.79   
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ชือ่โครงการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภาณุวัฒน์ จันแปงเงิน และงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
การศึกษา พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักสิทธิหน้าที่ของ
ตนเอง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู ้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ประกอบกับแนวการจัดการศึกษา กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้
ผู้เรียนได้รู้จักพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 -2561) ซึ่งเน้น
ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนบ้านสันถนนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 60 ของนักเรียน) และโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมพฒันาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ให้นักเรียนเก่ง ดี มีทักษะอาชีพ โดยครูผู้มี
ความสามารถและมีแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนศรีเมืองชุม ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านสันถนน 

ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสันถนนตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ อันจะเกิดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา จึง
จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกวิชา ทุก
ระดับช้ันให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบาย ของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
  2.1.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

2.1.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูสร้างผลิตสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
 2.2.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 
 2.2.2 ครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการเรียน การสอนสู่

เป้าหมายในการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านสันถนนทุกช่วงช้ัน  ปีการศึกษา 2564 
   3.1.2 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการผลิตส่ือ นวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการสอน
เสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
3.2.2  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการผลิตส่ือ นวัตกรรมการสอนหรือแบบทดสอบท่ี

สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
- เสนอโครงการ (P)                             
- ดำเนินงานตามแผนโครงการ (D)                      
- สรุปประเมินผล (C)                                                  
- ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

พฤษภาคม2564 – 
มิถุนายน 2564 

 

ครูฝ่ายวิชาการ 

2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางการอ่านระดับ
มัธยมต้น  
- เสนอโครงการ (P)                             

 พฤษภาคม 64 – 
มีนาคม 2565                          

นางศรีรัตน์  
ไชยสถาน 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
- ดำเนินงานตามแผนโครงการ (D)                      
- สรุปประเมินผล (C)                                                  
- ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

  

3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก-เขียนได้ (ป.1-3) 
- เสนอโครงการ (P)                             
- ดำเนินงานตามแผนโครงการ (D)                      
- สรุปประเมินผล (C)                                                  
- ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

พฤษภาคม 64 – 
มีนาคม 2565                          

ครูวิชาการ 
ระดับประถม 

4. กิจกรรมเด็กดีอ่านคล่อง-เขียนคล่อง (ป.4-6) 
- เสนอโครงการ (P)                             
- ดำเนินงานตามแผนโครงการ (D)                      
- สรุปประเมินผล (C)                                                  
- ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

พฤษภาคม 64 – 
มีนาคม 2565                          

ครูวิชาการ 
ระดับประถม  

 

5. กิจกรรม Stem ศึกษา (วิทยาการคำนวณ)  
ปฐมวัย 1000, ประถม 3000, มัธยม 5000  
- เสนอโครงการ (P)                             
- ดำเนินงานตามแผนโครงการ (D)                      
- สรุปประเมินผล (C)                                                  
- ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

พฤษภาคม 64 – 
มีนาคม 2565                          

นายณัฐพล 
เมืองมา , 
นางสาววีณา 
เบิกบาน , 
นางศรันยา 
ดอนชัย 

6. กิจกรรมฝึกสอน สอบ ผลิตส่ือนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  ปฐมวัย 14,800,
ประถม 80,500, มัธยม 62,700  
- เสนอโครงการ (P)                             
- ดำเนินงานตามแผนโครงการ (D)                      
- สรุปประเมินผล (C)                                                  
- ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

พฤษภาคม 64 – 
มีนาคม 2565                          

นางศรันยา 
ดอนชัย , นาง
จันเพ็ญ นาทะ
สัน , นางศรี
รัตน์ ไชยสถาน 

7. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
- เสนอโครงการ (P)                             
- ดำเนินงานตามแผนโครงการ(D)                      
- สรุปประเมินผล (C)                                                  
- ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

พฤษภาคม 64 – 
มีนาคม 2565                          

นางสาวพวง
ลักษณ์ 
เหรัญญะ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  180,000 บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา  

  2,000    

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 1   2,000    
2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ทางการอ่านระดับมัธยมต้น 

  3,000    

รวมเงินกิจกรรมที่ 2   3,000    
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก-เขียน
ได้ (ป.1-3) 

  3,000    

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 3   3,000    
4. กิจกรรมเด็กดีอ่านคล่อง-เขียนคล่อง 
(ป.4-6) 

  3,000    

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 4   3,000    
5. กิจกรรม Stem ศึกษา (วิทยาการ
คำนวณ)  ปฐมวัย 1,000, ประถม 
3,000, มัธยม 5,000  

  9,000    

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 5   9,000    
6. กิจกรรมฝึกสอน สอบ ผลิตส่ือ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  ปฐมวัย 14,800, ประถม 
80,500, มัธยม 62,700  

  158,000    

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 6   158,000    
7. กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

  2,000    

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 7   2,000    

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ผลผลิต (Outputs) 
- เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูสร้างผลิตส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 
- ครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง ด้านการจัดการเรียน การสอนสู่
เป้าหมายในการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 
การทดสอบ 
 
การประเมินการใช้ส่ือ 
 
 
 
การทดสอบ 
 
การสำรวจ 

 
แบบทดสอบ 
 
แบบประเมิน 
 
 
 
แบบทดสอบ 
 
แบบสำรวจ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
(นายภาณุวัฒน์ จันแปงเงิน) 

ตำแหน่งครู 
 

 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชือ่โครงการโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันเพ็ญ  นาทะสัน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้น

ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา  ทุกระดับ
ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คณะกรรมการ 
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองได้กำหนด เป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการ
ทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉล่ียมากกว่า ร้อยละ 50 และจุดเน้นท่ี 3 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5  กำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 4 กลุ่มสาระวิชาหลักให้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2562 ของกลุ่มโรงเรียนบ้านสันถนน  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผล
การประเมินต่ำกว่าระดับประเทศในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้  นอกจากนี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 5 วิชาหลักท้ังประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีคะแนนเฉล่ียไม่ถึง ร้อยละ 50  
     
 กลุ่มโรงเรียนบ้านสันถนน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  2  จึงได้
ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว 
จึงกำหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น  
 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
  1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.  ยกระดับของการทดสอบระดับชาติ NT/O-NET/RT/ข้อสอบกลาง ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 

2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
 1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี 

      2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ NT/O-NET/RT/ข้อสอบกลาง สูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
และสูงกว่าระดับชาติ 
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3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านสันถนนทุกช่วงช้ัน ปกีารศึกษา 2564 

          3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระมีผลการเรียนรู้ในระดับดี 
  3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติ
(O-Net , NT , ข้อสอบกลาง) 

1.เสนอโครงการ(P) 
2.ดำเนินงานตามแผนโครงการ(D) 
3.สรุปประเมินผล(C)  
4.ปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
 

 

 

พฤษภาคม 64 

เมษายน 2565 

นางจันเพ็ญ นาทะสัน 
และคณะครู 

 
 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  ..........2,000..................บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมา
ณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบระดับชาติ(O-Net , 
NT , ข้อสอบกลาง) 

  2,000 2,000   

รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 1   2,000 2,000   

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผลผลิต (Outputs) 
1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.  ยกระดับของการทดสอบระดับชาติ 
NT/O-NET /RT/ข้อสอบกลาง ให้สูงขึ้น 
 
2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1 นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี 
2 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ 
NT/O-NET/RT/ข้อสอบกลาง สูงกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา และสูงกว่าระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ 
 

 
การทดสอบ 
การทดสอบระดับชาติ NT, 
O-NET 
 
 

 
การทดสอบ 
แบบประเมิน 
 
 
แบบทดสอบ 
แบบรายงานผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร  อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ทดสอบระดับชาติ NT/O-NET/RT/ข้อสอบกลางสูงขึ้น  โดยครูทุกคนในโรงเรียนและผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
(นางจันเพ็ญ  นาทะสัน) 

ตำแหน่งครู 
 

ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเสน่ห์  มั่งมูล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชือ่โครงการ  พัฒนาการการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยได้รับความ  
                ร่วมมือจากผู้ปกครอง 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่  1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ( / ) โครงการใหม่         (   ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววีณา   เบิกบาน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการศึกษามีการเปล่ียนแปลง โดยกำหนดเป้าหมายของชาติ คือ เก่ง ดี มีสุข โดยโรงเรียน
จะต้องมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการทำงาน จะมีบุคคลจากภายนอกเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ ใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน และจะ ต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน ร่วม
ทำงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ในการพัฒนาการศึกษา โดยใช้ Social Media  อาทิเช่น Facebook, Line เป็นต้น 

ดังนั้น ทางโรงเรียนมองเห็นความสำคัญในการประสานงานกับผู้ปกครอง จึงจัดโครงการพัฒนาการการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบข้อมูลในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน การพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ พร้ อมจัดให้
ผู้ปกครองพบครูประจำช้ัน ในการร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมในตัวนักเรียน ท้ังด้านการเรียน 
และความประพฤติ อันจะเป็นแนวทางในการช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท้ังครบท้ัง 5 มิติ สังคม ร่างกาย 
อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณ 
 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
  1.) เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมกันปลูกฝังให้นักเรียนประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นลูกท่ีดี 
  2.) เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมดูแลนักเรียนไม่ขาดเรียน มาโรงเรียนทันเวลา 

2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
 1.)  เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมกันดูแลนักเรียนไม่ให้มีปัญหาด้านการปกครอง 
 2.) เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมกันดูแลนักเรียนไม่ให้มีปัญหาด้านการเรียน 
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3.เป้าหมาย 

          3.1 เชิงปริมาณ 
         1.) ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านสันถนนจำนวน 243 คน                     
          3.2 เชิงคุณภาพ 
                      1.) ผู้ปกครองได้ร่วมกันปลูกฝังให้นักเรียนประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นลูกท่ีดี  
   2.) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมดูแลนักเรียนไม่ขาดเรียน มาโรงเรียนทันเวลา ไม่ให้มีปัญหาด้านการ
ปกครอง และการเรียน 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองโดยใช้ 
Social Media   

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางสาววีณา  เบิกบาน 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  ..............-..............บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยใช้ Social Media   

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 1    -   

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1.ผลผลิต (Outputs) 
- ผู้ปกครองมีส่วนร่วมดูแลนักเรียน 
2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
- นักเรียนไม่มีปัญหาด้านการเรียน 

 
- การสังเกต 
 
- การทดสอบ 

 
- แบบสังเกต 
 
- แบบทดสอบ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.) นักเรียนมีความประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นลูกท่ีดี รู้จักหน้าท่ีของตนเอง 

 2.) นักเรียนไม่ขาดเรียน มาโรงเรียนทันเวลา และมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น 
 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววีณา  เบิกบาน) 

ตำแหน่งครู 
 

 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชื่อโครงการ            โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านสันถนน ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ลักษณะโครงการ    ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางวีณา  เดชะกาศ และ คณะครู 

ระยะเวลาดำเนินการ     มิถุนายน 2564 – เมษายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบันกำหนดให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและให้สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน เช่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง การสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้นอกสถานท่ี ความรู้ด้านเทคโนโลยี การ
ออมเงิน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเรียนรวมให้มีสิทธิเท่าเทียมในการศึกษา อีกท้ังส่งเสริมงานพัฒนา
อาชีพของนักเรียนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 
  กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมท้ังในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ท่ีเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก 
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีสำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความสำคัญของวันสำคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความเคารพชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ พ่อแม่
และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก การเล่นกีฬาเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด และแสดงความสามารถของ
ตนเองท่ีช่ืนชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ และ
ทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต  (outputs) 

2.1.1 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีและร่วมกิจกรรมวันสำคัญของ

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

2.1.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

2.1.3    เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและมีน้ำใจในการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด                

2.1.4 เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.5    เพื่อให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม มีวินัยในการใช้เงิน 

2.16  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
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2.1.7 เพื่อให้นักเรียนเรียนรวมได้รับสิทธิโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม 

2.1.8 เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด โดยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 

 
2.2.  ผลลัพธ์ (outcome) 
 2.2.1 นักเรียนทุกช่วงช้ันได้รับการพฒันาตนเองตามความรู้ ความสามารถของตนเองใน

ทุกๆด้าน 
 

3.เป้าหมาย  

  3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1นักเรียนโรงเรียนบ้านสันถนนทุกคน ได้รับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน  

  3.2 เชิงคุณภาพ   

   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านสันถนนทุกคนปีการศึกษา 2564 

4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมวันสำคัญ 

1)ศึกษากิจกรรมวันสำคัญแต่ละวันสำคัญนั้นๆ 

2) แต่งต้ังกรรมการดำเนินงาน 

3) กำหนดกิจกรรมวันสำคัญส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช้ัน 

-วันสุนทรภู่   2,000 บาท                 26 มิถุนายน 2564 

-วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2,000 บาท   26 มิถุนายน 2564 

-วันสถาปนาลูกเสือ 1,000 บาท          1 กรกฎาคม 2564 

-วันเข้าพรรษา 1,000 บาท              23 กรกฎาคม 2564 

-วันเฉลิมพระชนมพรรษาร.ท่ี 10  1,000 บาท  
28  กรกฎาคม 2564 

-วันภาษาไทย 5,000 บาท               29 กรกฎาคม 2564 

-วันแม่แห่งชาติ   2,000 บาท            12 สิงหาคม 2564 

-วันวิทยาศาสตร์   5,000 บาท           18 สิงหาคม 2564 

 

มิถุนายน 2564 

กุมภาพันธ์  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวีณา   

 เดชะกาศ  

และคณะครู 
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ท่ี 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

-วันถวายราชสดุดี  1,000 บาท       25 พฤศจิกายน 2564 

-วันชาติ   2,000 บาท                       5 ธันวาคม 2564 

-วันคริสมาส  5,000 บาท                  24 ธันวาคม 2564 

-วันมาฆบูชา 2,000 บาท                16 กุมภาพันธ์ 2565  

4) ดำเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมการ 

5) นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุป 6) สรุปรายงาน 

 

 

2 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

1)ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

2) ดำเนินกิจกรรม  การจัดซื้อยารักษาโรค 

 3)การประเมินผลกิจกรรม 

4)สรุปผลการดำเนินงานเมื่อส้ินโครงการ 

 

พฤษภาคม 2564 

มิถุนายน-สิงหาคม  

2564 

สิงหาคม 2564 

กันยายน 2564 

 

นางจันเพ็ญ      

นาทะสัน 

 

3 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 

1)ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

2)ดำเนินกิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

3)การประเมินผลกิจกรรม 

4)สรุปผลการดำเนินงานเมื่อส้ินโครงการ 

 

มีนาคม-เมษายน  

2565 

 

นางศรีรัตน ์

ไชยสถานและ

คณะครู 

4 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

1)ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

2) ดำเนินกิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

3) การประเมินผลกิจกรรม  4)สรุปผลการ 

 

 

 

มิถุนายน  2564-

เมษายน  2565 

 

นางกาญจนา  

ทรัพย์ทวี 

 

5. กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน 

1)ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

2) ดำเนินกิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

3) การประเมินผลกิจกรรม 

 

กันยายน 2564- 

เมษายน 2565 

 

นายณัฐพล  

เมืองมา/ 
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ท่ี 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

4)สรุปผลการดำเนินงานเมื่อส้ินโครงการ 

 

นางสาวธวัลพร  

บุตรศรี 

6 กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1)ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

2) ดำเนินกิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

3) การประเมินผลกิจกรรม  4)สรุปผลการดำเนินงาน 

 
มิถุนายน  2564-
เมษายน  2565 

นายณัฐพล   

เมืองมา 

7 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
1)ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 
2) ดำเนินกิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
3) การประเมินผลกิจกรรม 
4)สรุปผลการดำเนินงานเมื่อส้ินโครงการ 
 

 

พฤศจิกายน 2564-

ธันวาคม 2564 

 

ว่าท่ีร้อยตรี

ปราโมทย์ ฯ 

8 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับประถม/มัธยม 

1)ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

2) ดำเนินกิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

3) การประเมินผลกิจกรรม 

4)สรุปผลการดำเนินงานเมื่อส้ินโครงการ 

 

มิถุนายน 2564-

ตุลาคม  2564 

 

นางสายใจ   

สุดฝ่ังสาย, 

นายวีณา    

 เบิกบาน 

9 กิจกรรมคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 

1)ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

2) ดำเนินกิจกรรม  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

3) การประเมินผลกิจกรรม  4)สรุปผลการดำเนินงาน 

 

มิถุนายน  2564-

เมษายน  2565 

นางสาววีณา 

เบิกบาน, 

นางสาวนันท์จนา  

น้อยหมอ 

5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน 91,000บาท และงบอุดหนุน อบต. 

30,000  บาท 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ หมาย

เหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมวันสำคัญ    29,000  
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กิจกรรม 
เงินงบประมาณ หมาย

เหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 29,000 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1    29,000  

2. กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
- ค่ายารักษาโรค 
 

  4,000 4,000                    

รวมเงินกิจกรรมที่ 2    4,000                    
3.วันปัจฉิมนิเทศ 

- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม  

-ค่าอาหาร 60 คนๆละ 150 บาท 

   
3,800 

10,200 

14,000  

รวมเงินกิจกรรมที่ 3      

4.กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 

  3,000      3,000  

รวมเงินกิจกรรมที่ 4    3,000  

 5.กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน        

-ค่าแบบ ปพ. วัสดุอุปกรณ์ หมึกปริ้นท์ 
  5,000 5,000  

รวมเงินกิจกรรมที่ 5    5,000  

6.ก ิจกรรมงานแนะแนว/ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

  3,000 3,000  

รวมเงินกิจกรรมที่ 6    3,000  

7.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

-ค่าวัสดุฝึกกีฬา 
  30,000 30,000  

รวมเงินกิจกรรมที่ 7    30,000  

8.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมมัธยม  
-ค่าตอบแทนวิทยากร                              

-ค่าวัสดุฝึก                                              

 

3,000 

 10,560 

1,440 

 

3,000 

1,440 
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กิจกรรม 
เงินงบประมาณ หมาย

เหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

-ค่าอาหารและอาหารว่างวัน 1 คนละ 

40 บาท/66คน/ จำนวน 4 ม้ือ         

 

 

 

10,560 

9.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
ระดับประถม  
-ค่าตอบแทนวิทยากร                              

-ค่าป้ายไวนิล                                        

-ค่าวัสดุฝึก                                              

-ค่าอาหารและอาหารว่างวันท่ี 1 คนละ

40 บาท/คน/มื้อ  จำนวน 4  มื้อ         

 

 

3,000 

 

 

5,840 

 

 

 

 

1,000 

    6,160 

 

 

 

3,000 

1,000 

6,160 

5,840 

 

 

 

รวมเงินกิจกรรมที่ 8-9    30,000  

10.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เรียนรวม 

  3,000 3,000  

รวมเงินกิจกรรมที่ 10    3,000  

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
6.การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) นกัเรียนทุกคนได้รับการ

ส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 

1.การสอบถาม 
2.สัมภาษณ์ 
3.สังเกต 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ผลลัพธ์ (outcomes) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

1.การสอบถาม 
2.สัมภาษณ์ 
3.สังเกต 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกระดับช้ัน มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ีสมดุล 

เหมาะสมกับสังคม วัยและการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

2. นักเรียนมีทักษะ และกระบวนการคิด มีทักษะการแก้ปัญหาเหมาะสมตามวัย 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีขึ้น 

4. นักเรียนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

5. นักเรียนเห็นความสำคัญ มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

        

   ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 

            (นางวีณา  เดชะกาศ ) 

                 ตำแหน่งครู 

 

 

            ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายเสน่ห์  มั่งมูล) 

                                             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน  
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ชือ่โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัย  สันติสุข  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
             โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่
ท่ีดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรท่ีจะนำ
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

           ตามท่ีโรงเรียนบ้านสันถนน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ท่ีผ่านมาทำให้โรงเรียน
สามารถพัฒนาการวางรากฐานประชาธิปไตยให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ซึ่งนับว่ามีความสำคัญยิ่ง
ต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะจะได้ฝึกฝนการปฏิบัติ การ
สร้างพฤติกรรมของเด็กให้เกิดการเรียนรู้ในระบบหน้าท่ีท่ีตนเองพึงจะมีต่อประเทศชาติ โดยให้รู้สิทธิ หน้าท่ี และ
บทบาทของตนเองในวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องต่อไป ทางโรงเรียนตระหนักดีว่าถ้านักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยไปจากโรงเรียน เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะเป็ นกำลังสำคัญในการนำพา
ประเทศไปสู่การปกครองท่ีเข้มแข็งและมีความสามัคคี มีความรัก ความผูกพันและหวงแหนในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงดำเนินโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนต่อเนื่องต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
  2.1.1 นักเรียนสรรหาตัวแทนของตนเอง และปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน  

2.1.2 นักเรียนฝึกการทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น มีนิสัยความเป็นผู้นำผู้
ตามท่ีดี และมีความสามัคคีจากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย 

2.1.3 นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม  

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านสันถนน ปีการศึกษา 2564                                                                     52 

2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
2.2.1 นักเรียนเข้าใจกระบวนการสรรหาตัวแทนของตนเอง และปฏิบัติตนตามวิถี

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2.2.2 นักเรียนสามารถทำงานร่วมกัน สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเอง ใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น มีนิสัยความเป็นผู้นำผู้
ตามท่ีดี และมีความสามัคคีจากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย 

2.2.3 นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดีตาม
วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย    

 
3.เป้าหมาย 

                   3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบ

ประชาธิปไตย                    
                     3.1.2.  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย 

                    3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย 

3.2.2  นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่นและนำประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

กิจกรรมสภานักเรียน 
  - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  - จัดทำคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
  - ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน 
  - กิจกรรมการเลือกต้ังสภานักเรียน 
  - สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและ
รายงานผู้บริหารโรงเรียน 
 
กิจกรรมหมู่สี 
  - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 

 
พ.ค. 64 
มิ.ย. 64 
มิ.ย. 64 

21 มิ.ย. 64 
31 มี.ค. 65 

 
 

พ.ค. 64 
มิ.ย. 64 

 
นายวินัย 
นายภาณุวัฒน์ 
นายภาณุวัฒน์ 
ครูประจำช้ัน 
นายภาณุวัฒน์ 
 
 
นายวินัย 
นายวินัย 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

  - จัดทำคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
  - ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน 
  - สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและ
รายงานผู้บริหารโรงเรียน 

มิ.ย. 64 
31 มี.ค. 65 

 

นายวินัย 
นายวินัย 

 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  .....15,000...บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมา
ณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรม สภานักเรียน       
- จัดทำไวนิล   1,000    
- ประชุมสภานักเรียน   500    
- การเลือกตั้งประธานนักเรียน   500    

รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 1   2,000    
2. กิจกรรม หมู่สี   13,000    
     ไม้กวาดดอกหญ้า       
     ไม้กวาดทางมะพร้าว       
     ท่ีตักผง       
     น้ำยาล้างห้องน้ำ       
     แปรงขัดห้องน้ำ       
รวมเงินกิจกรรมท่ี 2   13,000    

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ผลผลิต (Outputs) 
  1. นักเรียนมีทักษะในการจัดการและ
ทำงานสำเร็จ 

  2. นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

  3. นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 

  4. ครูทุกคนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. นักเรียนมีทักษะในการจัดการและ
ทำงาน  
2. นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

3. นักเรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น  

4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

 
ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรม                

ประเมินจากแบบสอบถาม และ
สังเกตพฤติกรรม 

สังเกตพฤติกรรม ระเบียบวินัย 
เลือกตั้งคณะกรรมการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

 
แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม                

แบบสอบถาม 
 

แบบรายงานการเลือกตั้ง
กรรมการประชาธิปไตย 

 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ 

1.  ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตยท่ี
สอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน 

                 ร้อยละ  90 ของผู้เรียน 

2.  ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมท่ีมีความ
รัก  ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

                 ร้อยละ  90 ของผู้เรียน     

3.  เคารพสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น  ไว้วางใจ
ผู้อื่น  มองโลกในแง่ดี  และสมานความสามัคคี 

                 ร้อยละ  90 ของผู้เรียน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
3. นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 
4.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 

 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
(นายวินัย  สันติสุข) 

ตำแหน่งครู 
 
 

 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชือ่โครงการ  โครงการ Zero Waste 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่  กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      ครู ธวัลพร  บุตรศรี 
 ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
   ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีรุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชนและ
โรงเรียนบ้านสันถนน หมู่ท่ี 1 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น การท้ิงขยะไม่ลงถัง การคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง การกำจัดขยะไม่
ถูกวิธี และการนำขยะไปรีไซเคิลไม่ถูกวิธี พระราชบัญญัติการสาธารณสุขให้ความหมายว่าขยะมูลฝอยคือเศษ
กระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสินค้าถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหารมูลสัตว์เถ้าหรือซากสัตว์รวมถึงส่ิงอื่นส่ิงใดท่ีเก็บ
กวาดจากถนนตลาดท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่นๆ องค์การอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) ได้ให้
ความหมายแก่ขยะมูลฝอยไว้ว่าคือส่ิงของจากบ้านเรือนท่ีประชาชนไม่ต้องการแล้วมีผู้นำไปใช้ประโยชน์จน
สุดท้ายไม่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วและถูกท้ิงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปกำจัดจัดเก็บและขนส่งนั่น
หมายความว่าส่ิงของท่ีเราท้ิงจากท่ีบ้านถ้ายังมีคนนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ส่ิงนั้นก็จะยงัไม่ใช่ขยะจากความหมาย
ดังกล่าวได้รับการตอกย้ำด้วยแนวคิดท่ีเห็นคุณค่าจากขยะดังเช่น“พอเพียง = enough” “ขยะคือทรัพยากร” 
การใช้ทรัพยากรอย่างพอดีเห็นคุณค่าบวกกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับวัสดุเหลือใช้ท่ีมีรอบบ้านเป็นแนวทาง
หนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ นอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำนึก และรณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยท่ีต้นทางให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและ
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดและจากท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
โรงเรียนบ้านสันถนน มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน 243 คน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 คน รวม
ท้ังส้ิน 262 คน เปิดทำการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะรวมทั้งต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ “โรงเรียน
ปลอดขยะ Zero waste” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะและการนำขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องสร้างระบบการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ข้ึน 
 
 

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านสันถนน ปีการศึกษา 2564                                                                     57 

 

2.วัตถุประสงค์ 

     2.1 ผลผลิต (Outputs) 
 1.  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักในเรื่องขยะสามารถแยกขยะมูล
ฝอยได้ 
          2.  มีอุปกรณ์และสถานท่ีรองรับขยะท่ีเพียงพอ  
          3.  ปริมาณขยะลดลง 
    2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
 1.  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการของการลดการคัดแยกขยะ
และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจาก
โครงการโรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น 
 
3.เป้าหมาย  
                   3.1 เชิงปริมาณ 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน และนักเรียนช้ัน
อนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 243 คน รวมทั้งส้ิน 263 คน เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 

                    3.2 เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการของการลด
การคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งให้
ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะ 

 กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 

กิจกรรมแยกขยะจากห้องเรียน -ขยะกระดาษ -
ขยะพลาสติก -ขยะท่ัวไป –ขยะอันตราย 

กิจกรรมการลด การใช้ซ้ำ และคัดแยกนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ (3Rs)  

กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ – ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

มิถุนายน 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ครูธวัลพร  

บุตรศรี 
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6 

 

7 

 

กิจกรรมธนาคารขยะ/ฐานการเรียนรู้ขยะบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - การคัด
แยกขยะ - รับซื้อขายขยะจากห้องเรียน  

กิจกรรมคัดแยกขยะ - ขยะเปียก - ขยะรีไซเคิล - 
ขยะท่ัวไป - ขยะอันตราย 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  ....1,000....บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมา
ณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรม การให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องขยะ 

      

รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 1       
2. กิจกรรม กิจกรรมเสียงตามสายให้
ความรู้แก่ครู นักเรียน 

      

รวมเงินกิจกรรมท่ี 2       
3.กิจกรรม กิจกรรมแยกขยะจาก
ห้องเรียน -ขยะกระดาษ -ขยะ
พลาสติก -ขยะท่ัวไป –ขยะอันตราย 

      

รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 3       
4.กิจกรรม กิจกรรมการลด การใช้ซ้ำ 
และคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
(3Rs) 

      

รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 4       
5.กิจกรรม กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้
ใหม่ – ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

  500 500  500 

รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 5       
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รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมา
ณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

6.กิจกรรม กิจกรรมธนาคารขยะ/ฐาน
การเรียนรู้ขยะบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง - การคัดแยก
ขยะ - รับซื้อขายขยะจากห้องเรียน  

  500 500  500 

รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 6       
7.กิจกรรม กิจกรรมคัดแยกขยะ – 
ขยะเปียก – ขยะรีไซเคิล – ขยะท่ัวไป 
– ขยะอันตราย 

      

รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 7       
รวม      1,000 

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผลผลิต (Outputs) 
1.  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรและ
นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในเรื่องขยะ
สามารถแยกขยะมูลฝอยได้ 
2.  มีอุปกรณ์และสถานท่ีรองรับขยะท่ี
เพียงพอ  
3.  ปริมาณขยะลดลง 
2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตระหนักถึงความสำคัญของการของการลด
การคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจาก

 
การทดสอบ 
 
 
 
 
 
สอบถาม 

 
การทดสอบ 
แบบประเมิน 
 
 
 
 
แบบสอบถาม 
แบบรายงานผล 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจัดทำ
ขึ้น 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยและ

สามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนท้ิงท่ียั่งยืน 
7.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการของการลดการคัดแยกขยะและการ

นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจัดทำขึ้น 

7.3 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น สวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศวิชาการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

 
ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 

                                                 (นางสาวธวัลพร  บุตรศรี) 
                                                         ตำแหน่งครู 

 
 
 

 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนหนึ่งคุณภาพหนึ่งตำบล 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภาณุวัฒน์ จันแปงเงิน  
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.หลักการและเหตุผล 

  โรงเรียนบ้านสันถนนได้รับคัดเลือกจาก  พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  3  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรลดต่ําลง ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและประสทธิภาพในการบริหารจัดการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กําหนดมาตรการรวมและเลิกโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง 
        โดยตั้งเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และส่ิง
อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน 
ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับ
ผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่องสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มท่ี โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรยีนรู้
ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกัน
กับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะท่ี
จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านสันถนนตระหนักถงึความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน จึงจัดทำโครงการโรงเรียนหนึง่คุณภาพหนึ่งตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน ตลอดไปจนถึงการสร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  
 
2.วัตถุประสงค ์

 2.1. ผลผลิต (outputs)  
2.1.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา 
        ผู้เรียนทุกด้าน 
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2.2. ผลลัพธ์ (outcomes)  
2.2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะพื้นฐานพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 

  2.2.2 เพื่อให้นักเรียนช่ืนชอบและตอบสนองต่อดนตรีและการเคล่ือนไหว 
2.2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหว 

3.เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านสันถนน ในปีการศึกษา  2564 
       3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้มีทักษะพืน้ฐานพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมคีตศิลป์ดนตรีพื้นเมือง 

- เสนอโครงการ (P)                             
- ดำเนินงานตามแผนโครงการ (D)                      
- สรุปประเมินผล (C)                                                  
- ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

พฤษภาคม 2564 - 

มีนาคม 2565 

นางจันเพ็ญ         

นาทะสัน 

2. กิจกรรมดุริยางค์สากล 

- เสนอโครงการ (P)                             
- ดำเนินงานตามแผนโครงการ (D)                      
- สรุปประเมินผล (C)                                                  
- ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

พฤษภาคม 2564 - 

มีนาคม 2565 

นายภาณุวัฒน์       

จันแปงเงิน  

3. กิจกรรมนาฏศิลป์สัมพันธ์ 

- เสนอโครงการ (P)                             
- ดำเนินงานตามแผนโครงการ (D)                      
- สรุปประเมินผล (C)                                                  
- ปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

พฤษภาคม 2564 - 

มีนาคม 2565 

นางเนตรนภา        

สุทธกุล 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 40,000 บาท  

รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมาณ 
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมคีตศิลป์ดนตรีพื้นเมือง 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์                            
-ค่าวิทยากร 

 
 
7,000 

  
3,000 

 
3,000 
7,000 

  
 

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 1 7,000  3,000 10,000   

2.กิจกรรมดุริยางค์สากล 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์                            
-ค่าวิทยากร 

 
20,000 

  
 

10,000 

 
20,00 
10,000 

  

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 2 20,000  10,000 30,000   
3.กิจกรรมนาฏศิลป์สัมพันธ์ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์                            
-ค่าวิทยากร 

 
 

5,000 

  
5,000 

 
5,000 
5,000 

  
 
  

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 3 5,000  5,000 10,000   
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 

6.การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมคุณภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผู้เรียนทุกด้าน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (outcomes)  
- เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะพื้นฐานพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจสมวัย 
- เพื่อให้นักเรียนช่ืนชอบและตอบสนองต่อดนตรีและการ
เคล่ือนไหว 
- เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีและ
การเคล่ือนไหว 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    7.1 นักเรียนได้มีทักษะพื้นฐานพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
 

     ลงช่ือ                        ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นายภาณุวัฒน์ จันแปงเงิน) 

ตำแหน่งครู 
 
 

      ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายเสน่ห์  มั่งมูล) 

       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชือ่โครงการ  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาทักษะอาชีพ 
ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเนตรนภา  สุทธกุล 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดทักษะเป็นสมรรถนะสำคัญ       
ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลรู้จัก
จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมปรับตัวให้ทันกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อมรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นป้องกันตัวเองในภาวะคับ
ขันและจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม 

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้ เป็น
พลเมืองที ่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี ้ การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญที ่จะนำไปสู ่การประกอบอาชีพ รายได้ 
ประสิทธิภาพของการทำงาน และการพึ่งพาตนเองได้ในท่ีสุด ดังนั้น หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็นไป 
อย่างสมบูรณ์ราบรื่น ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่าง 
ทั่วถึง อย่างไรก็ตามปัญหาความยากจนยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้เด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งขาดโอกาสทาง 
การศึกษา ต้อกออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  โรงเรียนบ้านสันถนนมองเห็น
ความสำคัญของการฝึกทักษะด้านอาชีพ  ต้องการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมี
ความรู้ความชำนาญในอาชีพต่างๆ  มาให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ท่ีได้มาปฏิบัติจริง จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ และมีรายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ 
2. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนกัเรียน 
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กค้นหาการประกอบอาชีพท่ีสนใจ ถนัดเหมาะสมกับวัย 

4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่
ตนเองและครอบครัว นำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
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3.เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียนปีการศึกษา 2564 ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  พัฒนาตนเองตามความสนใจและ

ความถนัด อย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู ้
3.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริม

พัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะอาชีพ  มีความตระหนักรู้ และเห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น  
พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัด อย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนได้
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(มัธยม) 
1.ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.ดำเนินการกิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/เชิญ
วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการดำเนินวานเมื่อส้ินกิจกรรม 

มิถุนายน 2564 – มีนาคม  2565 

 

นางเนตรนภา  
สุทธกุล 

2 กิจกรรมตลาดนัดมือสอง 
1.ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.ดำเนินการกิจกรรม จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
3.ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการดำเนินวานเมื่อส้ินกิจกรรม 

มิถุนายน 2564 – มีนาคม  2565 

 

นางเนตรนภา  
สุทธกุล 

3 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสวนครัวตามฤดูกาล 
(มัธยม) 
1.ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.ดำเนินการกิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

มิถุนายน 2564 – เมษายน  
2565 

 

นางศรีรัตน์  
ไชยสถาน 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการดำเนินวานเมื่อส้ินกิจกรรม 

4 กิจกรรมห้องเรียนฝึกอาชีพ 
1.ศึกษากิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 
3.กำหนดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแต่ละช้ันเรียน 
3.ดำเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแต่ละช้ัน
เรียน/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
4.ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
5. สรุปผลการดำเนินวานเมื่อส้ินกิจกรรม 

มิถุนายน 2564 – เมษายน  
2565 

 

นางจันเพ็ญ   
นาทะสัน 

5 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บถุงผ้า 
1.ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.ดำเนินการกิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
3.ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการดำเนินวานเมื่อส้ินกิจกรรม 

มิถุนายน 2564 – เมษายน  
2565 

 

นางศรีรัตน์  
ไชยสถาน 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  30,000  บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมา
ณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
(มัธยม) 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
 1,000 

  
 
2,000 

   
 

2,000 
1,000 

รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 1 1,000  2,000   3,000 
2. กิจกรรมกิจกรรมตลาดนัดมือสอง 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

   
3,000 

   
3,000 

รวมเงินกิจกรรมท่ี 2   3,000   3,000 
3. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสวนครัว
ตามฤดูกาล (มัธยม) 
 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

   
 

5,000 

   
 

5,000 
รวมเงินกิจกรรมท่ี 3   5,000   5,000 
4. กิจกรรมกิจกรรมห้องเรียนฝึกอาชีพ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

   
18,000 

   
18,000 

รวมเงินกิจกรรมท่ี 4   18,000   18,000 
5. กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตัด
เย็บถุงผ้า 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

   
 

1,000 

   
 

1,000 
รวมเงินกิจกรรมท่ี 5   1,000   1,000 

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1.ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะอาชีพ  มี
ความตระหนักรู้ และเห็นคุณค่า ในตนเอง
และผู้อื่น  พัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัด อย่างเต็มตามศักยภาพ และมี
ความสุขกับการเรียนรู้ 

 
1.การประเมิน 
2.การสังเกต 
3. การสัมภาษณ์ 

 
1. แบบประเมิน 
2. แบบการสังเกต 
3 . แบบการสัมภาษณ์   

2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
-นักเรียนมีทัศคติท่ีดีต่ออาชีพ  มีแรงจูงใจใน
การประกอบอาชีพ  และมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจประกอบการอาชีพ   
ท่ีสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน และการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
 

 
1.การประเมิน 
2.การสังเกต 
3. การสัมภาษณ์ 

 
1. แบบประเมิน 
2. แบบการสังเกต 
3 . แบบการสัมภาษณ์   

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในประกอบอาชีพ และส่ิงท่ีจำเป็นท่ีผู้ประกอบอาชีพ
จะต้องคำนึงถึง  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้   

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
  3. นักเรียนนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกตส์ร้างงาน และสร้างอาชีพให้กับตนเอง มีอาชีพเสริมท่ีสนใจ ถนัด
เหมาะสมกับวัย เพิ่มรายได้แก่ตนเอง และครอบครัว และการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
(นางเนตรนภา   สุทธกุล) 

ตำแหน่งครู 
 

ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเสน่ห์  มั่งมูล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชือ่โครงการ  พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่  1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ( / ) โครงการใหม่         (  ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรันยา  ดอนชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้สอนเป็นผู้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ทราบปัญหา
ของผู้เรียนแต่ละคน  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการ
เรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และนำเอาเทคโนโลยี     มาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มาก
ท่ีสุด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถ ท้ังด้านเนื้อหาตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตาสง ๆ  ท่ีทำหน้าท่ีรับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง  และขวัญกำลังใจท่ีดีด้วย   
 โรงเรียนบ้านสันถนน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร         ใน
สถานศึกษานั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิด
มุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจท่ีดี
ต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
   ครูได้รับการพัฒนา จากการศึกษาหาความรู้เรื่อง  การวิจัยในช้ันเรียน 

2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

                   3.1 เชิงปริมาณ 
           ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
                    3.2 เชิงคุณภาพ 

                           ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความสามารถจัดการเรียนการสอนจากการวิจัย
ในช้ันเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. วิจัยในช้ันเรียน ตลอดปีการศึกษา 2564 ครูประจำช้ัน 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  -  บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมา
ณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรม        
รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 1       

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผลผลิต (Outputs) 
- 
2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
- 

 
 

 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น จากการทำวิจัยในช้ันเรียน 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางศรันยา   ดอนชัย) 

ตำแหน่งครู 
 

 
 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชือ่โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน 
                การสอน 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่   4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ( / ) โครงการใหม่         (  ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรันยา  ดอนชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจ ุบ ันความก ้าวหน ้า ทาง เทคโนโลย ี  ได ้  เข ้า มา ม ี  บทบาท สำค ัญ ทางการ ศ ึกษา  
อย่าง มาก การ ปรับ ตัว ให้ ทัน กับ การ เปลี่ยนแปลง ทาง เทคโนโลยี การนำ เทคโนโลยี มา ช่วย ส่งเสริม 
และ การ พัฒนา กระบวนการ เรียน การ สอน ให้ มี ประสิทธิภาพ จึง นับ ว่า เป็น สิ่ง สำคัญ ซึ่ง ใน ปัจจุบัน 
ได้ มี การ พัฒนา วิธี การ และ นำ รูป แบบ การนำ เสนอ ด้วย สื่อ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ มา ใช้ ใน กระบวนการ 
เรียน การ สอน ซึ่ง เรียก ว่า นวัตกรรม ทางการ ศึกษา (Educational Innovation) 
 โรงเรียนบ้านสันถนน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากร         
ในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  จึงจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ   เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  
ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจท่ีดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมวิทยฐานะของครู บุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

  2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า และมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
 1.ครู และบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 2.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

                   3.1 เชิงปริมาณ 
         1.ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
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2.ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า และมีวิทยฐานะท่ี
สูงขึ้น 

                    3.2 เชิงคุณภาพ 

1.ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

  2.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้า และมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 

2. 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู 

 

กิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากร 

ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

 
 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  10,000  บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู  10,000  10,000  10,000 

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 1 10,000 

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1.ผลผลิต (Outputs) 
- 
2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
- 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับความรู้และสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 
 
ครูได้รับการเล่ือนวิทยฐานะตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 
 

- 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
7.2 ครูได้รับการเล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ์ท่ีกำหนด และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางศรันยา   ดอนชัย) 
                                                          ตำแหน่งครู 

 
 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชือ่โครงการ  โครงการผลิตสื่อ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่  2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่  5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

ลักษณะโครงการ ( / ) โครงการใหม่         ( ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล  เมืองมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ให ้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่าง
เต็ม ศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านอย่างเต็ม
ศักยภาพนั้นจ าเป็นต้อง มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น 
ๆ ด้วย เนื่องจากสื่อ/ นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ในเวลา อันรวดเร็ว โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้สื ่อ/
นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน จึงมีการส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน โดยมีการจัด
งบประมาณสนับสนุนครู เพื่อให้ครูสามารถผลิต ส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
  1 เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

2. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
 1.ผู้เรียนมีผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงเนื่องจากมีการใช้ส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนของครูผู้สอน 
 2.ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการใช้ส่ือด้าน ICT ในการสืบค้นและเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง 

 

3.เป้าหมาย 

                   3.1 เชิงปริมาณ 
          1. ครูร้อยละ 60 จัดทำหรือพัฒนาส่ือ/นวตักรรมในการจัดการเรียนการสอน 
    2. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าถึงบริการส่ือ ICT ในการเรียนการสอนได้ 
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                    3.2 เชิงคุณภาพ 

                      1.ครูใช้ส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.มีส่ือด้านICT เป็นส่ือด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการผลิตส่ือเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

มิถุนายน 2564 - 
มีนาคม 2564 

ภาณุวัฒน์ จันแปงเงิน , 
กาญจนา ทรัพย์ทวี, 
ธวัลพร บุตรศรี 

2. กิจกรรมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และส่งเสริมการ
ใช้ICT เพื่อการเรียนการสอน 

มิถุนายน 2564 - 
มีนาคม 2564  

ณัฐพล เมืองมา 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  13,000 บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมการผลิตส่ือเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

  3,000 3,000   

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 1 3,000 
2.กิจกรรมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
และส่งเสริมการใช้ICT เพื่อการเรียน
การสอน 

  10,000 10,000   

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 10,000 
รวมทั้งหมด 13,000 

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1.ผลผลิต (Outputs) 
1 เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาส่ือ/
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 
2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.ผู้เรียนมีผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง
เนื่องจากมีการใช้ส่ือ/นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
2.ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการใช้ส่ือด้าน ICT 
ในการสืบค้นและเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง 

1. ประเมินการสร้าง นวัตกรรม 
2. ประเมินจาก รายงานการใช้ส่ือ
การ สอน  
3.รายงานสรุปการ ดำเนิน
กิจกรรมจากผู้รับผิดชอบ 

1. แบบประเมินการ สร้าง
นวัตกรรม  
2. แบบประเมิน รายงาน
การใช้ส่ือการ สอน 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ครูสร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
    7.2 ครูใช้ส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    7.3 ครูและผู้เรียนใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและท่ัวถึง  
 

 
ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 

(นายณัฐพล  เมืองมา) 
ตำแหน่งครู 

 
 

 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชือ่โครงการ  ห้องสมุด 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่  5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา  ทรัพย์ทวี 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

 ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีมีความสำคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีอำนวยความ
สะดวก จัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน  ท่ีเน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความ
เป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การทำงาน โครงงาน รายงาน 
ช้ินงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนา
ห้องสมุด    จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านสันถนน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการ
อ่าน  เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและ
การเรียนรู้ของนกัเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรม
ท่ีมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศและดำเนิน
กิจกรรมต่างๆท่ีอำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียน และเพื่อให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุขและเกิด
นิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
1. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
2. เพื่อกระตุ้นและช้ีนำนักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 

3 .เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพฒันาความสนใจ และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
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2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
 1. ครูและนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดได้ 
 2. นักเรียนเกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 

3. นักเรียนมีประสบการณ์การใช้ห้องสมุดในการพัฒนาความสนใจ และสามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมได้ 

 
3.เป้าหมาย 

       3.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ้านสันถนน ท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุด 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน   18  คน 
 นักเรียน จำนวน  243  คน 
             3.2 เชิงคุณภาพ 

ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันถนนเห็นความสำคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของ
ห้องสมุดและมีวิธีท่ีหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการค้นคว้า 

ความรู้จากห้องสมุด 

1)ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

2) ดำเนินกิจกรรม   

3)การประเมินผลกิจกรรม 

4)สรุปผลการดำเนินงานเมื่อส้ินโครงการ 

กรกฎาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
นางกาญจนา 

ทรัพย์ทวี 

2. 
 

กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
1)ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

2) ดำเนินกิจกรรม   

3)การประเมินผลกิจกรรม 

4)สรุปผลการดำเนินงานเมื่อส้ินโครงการ 

กรกฎาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
นางกาญจนา 

ทรัพย์ทวี 

3. 
 

กิจกรรมภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษวันละคำ 
1)ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

กรกฎาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
นางกาญจนา 

ทรัพย์ทวี 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2) ดำเนินกิจกรรม   

3)การประเมินผลกิจกรรม 

4)สรุปผลการดำเนินงานเมื่อส้ินโครงการ 
 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  .............-...............บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรม        
รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 1       

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผลผลิต (Outputs) 

- เพื่อให้ครูและนักเรียนมีแหล่ง 
การเรียนรู้เพื่อศึกษาค้นคว้า 

- เพื่อกระตุ้นและช้ีนำนักเรียนให้ 
เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 

-.เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ 
ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนา
ความสนใจ และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ 

 
สังเกตและสอบถาม 
 
สังเกตและสอบถาม 
 
สังเกตและสอบถาม 
 

 
แบบสังเกตและสอบถาม 
 
แบบสังเกตและสอบถาม 
 
แบบสังเกตและสอบถาม 
 
 

2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
- ครูและนักเรียนสามารถศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดได้ 
- นักเรียนเกิดความสนใจและมี

นิสัยรักการอ่าน 

 
สถิติการใช้ห้องสมุด 
 
บันทึกการอ่านนักเรียน 
 

แบบบันทึกสถิติการใช้
ห้องสมุด 
 
แบบบันทึกการอ่าน
นักเรียน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
            - นักเรียนมีประสบการณ์การใช้
ห้องสมุดในการพัฒนาความสนใจ และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

 

สถิติการใช้ห้องสมุด  
แบบบันทึกสถิติการใช้
ห้องสมุด 
 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ นำความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

          2. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
(นางกาญจนา  ทรัพย์ทวี) 
       ตำแหน่งครู 

 
 

 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชือ่โครงการ  โครงการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่  4   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่  5   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

ลักษณะโครงการ ( / ) โครงการใหม่         (   ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววีณา   เบิกบาน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

               โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้  
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ อาคารเรียน 
อาคารประกอบการบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้
ประโยชน์ใช้สอยให้มากท่ีสุด ท้ังยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและ
ทางราชการ    
               สภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ของนักเรียน โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของ
นักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ มากกว่าอยู่ท่ีบ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็น
พิเศษ ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศท่ีดี เหมาะสมและลดภาวะท่ีเป็นพิษ จึงเป็น
ส่ิงสำคัญท่ีทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการนี้ 

 2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
   1.) เพื่อให้การใช้ห้องต่างๆ ได้เต็มประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้อย่างชัดเจน 
   2.) เพื่อให้อาคารต่างๆ มีอายุการใช้งานมากขึ้น 
   3.) เพื่อจัดห้องและสถานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและ  
                                   นักเรียน 

2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
  1.) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
  2.) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ สำหรับนักเรียน 
  3.) เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย 
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3.เป้าหมาย 

                   3.1 เชิงปริมาณ 
           1.) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องประชุม อาณาบริเวณ
ในโรงเรียน มีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 90 
    2.) นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการเรียนเพิ่มขึน้ 
    3.) นักเรียนร้อยละ 90 มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ  
    4.) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 
    5.) นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
                    3.2 เชิงคุณภาพ 

                           1.) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องประชุม ภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียนบ้านสันถนนมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ีและเอื้อต่อการเรียนการสอนและความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ตลอดปีการศึกษา 

2564 
น.ส.วีณา  เบิกบาน 

2. กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ตลอดปีการศึกษา 

2564 
นายภาณุวัฒน์ จันแปงเงิน 

3. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 
ตลอดปีการศึกษา 

2564 
นายเสน่ห์  มั่งมูล 

 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  ............ 271,423.64 ............บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ   90,000    
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รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

วิทยาศาสตร์  
รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 1    90,000   
       
2. กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา 

  
82,000  

  

รวมเงินกิจกรรมท่ี 2    82,000   
3. กิจกรรมภูมิทัศน์    99,423.

64    

รวมเงินกิจกรรมท่ี 3    99,423.64   

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผลผลิต (Outputs) 
- วัสดุห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา และภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนมีความสวยงาม สะดวกในการ 
ใช้งาน 
- ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการเรียน
เพิ่มขึ้น 
2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
- ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
และมีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ 
 

 
- การสังเกต 
 
 
 
- การทดสอบ 
 
 
- ความพึงพอใจ 
 

 
- แบบสังเกต 
 
 
 
- แบบทดสอบ 
 
 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 
- แบบรายงานผล 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.) มีวัสดุสำนักงานท่ีครบถ้วน มีความสวยงาม และมีคุณภาพ 
    2.) นักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
    3.) สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบกิจกรรมต่างๆ 

  

 
 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววีณา  เบิกบาน) 

ตำแหน่งครู 
 

 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชือ่โครงการ โครงการส่งเสริมค่าใช้จ่ายการศึกษาเรียนฟรี 15 ป ี

สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่  1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม. 

ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันเพ็ญ  นาทะสัน 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ

เสมอในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 

คือโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  งบประมาณท่ีรัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน  คือ ค่าเล่าเรียน  

แบบเรียน  เส้ือผ้า  ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 ส่วน  

คือ ค่าเส้ือผ้าและค่าอุปกรณ์การเรียน ท้ังนี้โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพจึงเป็นโครงการท่ี

นอกจากสะท้อนให้เห็นความต้ังใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้าน

ปัญญายังเป็นโครงการท่ีช่วยลดภาระของผู้ปกครอง  และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมี

คุณภาพอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม   

โรงเรียนบ้านสันถนนจึงจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จัดทำกิจกรรมโครงการ

ส่งเสริมค่าใช้จ่ายการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี    

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต (outputs) 
2.1.1 เพื่อสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน  และประชาชน

อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ และเป็นธรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ โดยให้

นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายการท่ีรัฐสนับสนุน 

ได้แก่  หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

อย่างเท่าเทียมกัน 

2.2.ผลลัพธ์(outcomes)   
2.1.1 ผู้เรียนได้รับการการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรกำหนดและมี

คุณภาพสูงขึ้น 
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3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านสันถนนทุกคนได้รบัหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา  อุปกรณ์

การเรียน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  และร่วมกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน อย่าง

เท่าเทียมกัน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

    3.2.1 นักเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

เรียน  ตามนโยบายส่งเสริมค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล  

4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1  กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน 8  สาระ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

2. ดำเนินการกิจกรรรม 

3. จ่ายหนังสือเรียนฟร ี

- สำรวจหนังสือ 8 กลุ่มสาระท่ีขาด ชำรุด                      

จากปีท่ีแล้ว ต้องการเพิ่มเติม 

- สำรวจหนังสือใหม่ท่ีจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

-  การส่ังซื้อหนังสือกับสำนักพิมพ์ 

4. นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

5. สรุปรายงานผล 

 

เมษายน 2564 

เมษายน  2564 

เมษายน  2564 

เมษายน  2564 

 

เมษายน  2564 

เมษายน  2564 

พฤษภาคม 2564 

มิถุนายน  2564 

นางจันเพ็ญ  นาทะสัน 

และคณะครู    

 

 

2

. 

 กิจกรรมการสนับสนุน เครื่องแบบนักเรียน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

2. ดำเนินการกิจกรรรม 

3. จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน    

4. นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

5. สรุปรายงานผล 

 

เมษายน 2564 

เมษายน  2564 

พฤษภาคม 2564 

พฤษภาคม 2564 

มิถุนายน  2564 

นางจันเพ็ญ นาทะสัน 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน  สองภาคเรียน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

2. ดำเนินการกิจกรรรม 

3.  จ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน    

- สำรวจยอดเงินท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

จากหนังสือรับและสมุดบัญชีธนาคาร 

- จัดทำเอกสารการจ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน 

- ครูท่ีปรึกษาดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์            

การเรียน 

4.   นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

5.   สรุปรายงานผล 

 

เมษายน 2564 

เมษายน  2564 

เมษายน  2564 

เมษายน  2564 

 

เมษายน  2564 

เมษายน  2564 

 

พฤษภาคม 2564 

มิถุนายน  2564 

นางจันเพ็ญ  นาทะสัน 

4

. 

กิจกรรมการฝึกทักษะเพื่อการแข่งขันทางวิชาการ 

ปฐมวัย 2,000 ประถม  5,000  มัธยม 5,000 

1.  แต่งต้ังกรรมการดำเนินงาน 

2.  ดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนค่าใช้จ่ายของแต่

ละกิจกรรม 

      - กิจกรรมฝึกทักษะการแข่งขันทางวิชาการ

ประจำปี การศึกษา  2564 ระดับอนุบาล  ประถม  

และมัธยม 

3. นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

4. สรุปรายงานผล    

 

 

พฤษภาคม 2564 

กรกฎาคม  2564 

 

กรกฎาคม  2564 

 

เมษายน  2565 

เมษายน  2565 

  ครูวิชาการ 3ระดับ    

และคณะครู              
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

5 กิจกรรมการฝึกทักษะ นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

1.  แต่งต้ังกรรมการดำเนินงาน 

2.  ดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนค่าใช้จ่าย 

-กิจกรรมฝึกทักษะเพื่อเพื่อนำเสนอผลงาน

(นิทรรศการ) ระดับอนุบาย  ประถม และมัธยม 

3.  นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

4.  สรุปรายงานผล    

 

พฤษภาคม 2564 

ธันวาคม  2564 

 

 

เมษายน  2565 

เมษายน  2565 

ครูวิชาการ 3ระดับ   

และคณะครู              

6 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้างปัญญา ปฐมวัย5,000 

ประถม28,000 มัธยม 60,440 

1.  แต่งต้ังกรรมการดำเนินงาน 

2.  ดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนค่าใช้จ่าย 

-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้างปัญญาในระดับ 

อนุบาล  ประถม  และ มัธยม 

4)นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

5)สรุปรายงานผล    

 

 

พฤษภาคม 2564 

ธันวาคม  2564 

ธันวาคม  2564 

เมษายน  2565 

เมษายน  2565 

นางวรสุดา  อิ้มอนงค์ 

นางจันเพ็ญ  นาทะสัน 

นางสายใจ สุดฝ่ังสาย 

7 กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี  ประถม 23000  

มัธยม 24000 

1.  แต่งต้ังกรรมการดำเนินงาน 

2.  ดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนค่าใช้จ่าย 

-กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ระดับประถม และ

มัธยม 

3)นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

4)สรุปรายงานผล    

 

 

พฤษภาคม 2564 

ธันวาคม  2564 

ธันวาคม  2564 

 

เมษายน  2565 

เมษายน  2565 

นางจันเพ็ญ นาทะสัน 

นายวินัย  สันติสุข 

ว่าท่ีร้อยตรีปราโมทย์ หงส์

เพชรรัศมี 

และคณะครู 
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ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

8 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ส่ือสารสนเทศ 

1.  แต่งต้ังกรรมการดำเนินงาน 

2.  ดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนค่าใช้จ่าย 

3)นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

4)สรุปรายงานผล    

 

พฤษภาคม 2564 

กันยายน 2564 

มกราคม 2565 

กุมภาพันธ์ 2565 

นายณัฐพล  เมืองมา 

9 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโคโรน่าไวรัส

2019 

1.  แต่งต้ังกรรมการดำเนินงาน 

2.  ดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนค่าใช้จ่าย 

-กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโคโรน่าไวรสั

2019  

4)นิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

5)สรุปรายงานผล    

 

 

พฤษภาคม 2564 

พฤษภาคม  2564 

พฤษภาคม  2564 

 

เมษายน  2565 

เมษายน  2565 

นางจันเพ็ญ  นาทะสัน 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณงบส่งเสริมค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรียนฟรี  15  ปี

เงิน  จำนวน   181,440.62   บาท  

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ 

หมายเหตุ ค่าตอบ

แทน 

ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

รวม 

1. กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน 8  

สาระ 

- ค่าหนังสือเรียนทุกระดับช้ัน อนุบาล-

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 รวม 8  สาระ 

  164,129.00 164,129.00 

 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1   164,129.00 164,129.00  
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กิจกรรม 

เงินงบประมาณ 

หมายเหตุ ค่าตอบ

แทน 

ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

รวม 

2.กิจกรรมการสนับสนุน เครื่องแบบ

นักเรียน 

-ค่าแบบเร ียนทุกระดับชั ้น อนุบาล-

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  
 

91,200.00 

 

91,200.00 

 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2   91,200.00 91,200.00  

3. กิจกรรมสนับสนุนค่าอุปกรณ์การ

เรียน  สองภาคเรียน 

- ค่าอุปกรณ์ทุกระดับช้ัน อนุบาล-
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  89,720.00 89,720.00  

รวมเงินกิจกรรมที่ 3   89,720.00 89,720.00  
4. กิจกรรมการฝึกทักษะเพื่อการแข่งขัน

ทางวิชาการ ปฐมวัย 2,000 ประถม  

5,000  มัธยม 5,000 

  
12,000.00 12,000.00 

 

รวมเงินกิจกรรมที่ 4   12,000.00 12,000.00  

5.กิจกรรมการฝึกทักษะ นำเสนอผลงาน

ทางวิชาการ 

  
0.00 0.00 

 

รวมเงินกิจกรรมที่ 5   0.00 0.00  

6.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้าง

ปัญญา ปฐมวัย5,000 ประถม28,000 

มัธยม 60,440 

  
93,440.62 93,440.62 

 

รวมเงินกิจกรรมที่ 6   93,440.62 93,440.62  

7.กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารี  

ประถม 23000  มัธยม 24000 

  47,000.00 47,000.00  

รวมเงินกิจกรรมที่ 7   47,000.00 47,000.00  
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กิจกรรม 

เงินงบประมาณ 

หมายเหตุ ค่าตอบ

แทน 

ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

รวม 

8.กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ส่ือ

สารสนเทศ 

  4,000.00 4,000.00  

รวมเงินกิจกรรมที่ 8   4,000.00 4,000.00  

9.กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

โคโรน่าไวรัส2019 

   - ค่าจัดถ่ายเอกสารแบบฝึกในช่วงการ

เรียน on-hand  on-line 

   - ค่าวัสดุอุปกรณ์การป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อโคโรน่าไวรัส2019 

  25,000.00 25,000.00  

รวมเงินกิจกรรมที่ 9   25,000.00 25,000.00  

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
6. การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดประเมินผล เคร่ืองมือวัด 

ผลผลิต (outputs)นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมคุณภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผู้เรียน

ทุกด้าน 

การประเมิน 

ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (outcomes) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

การประเมิน 

ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนได้รับการสนับสนุนรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ เครื่องแบบนักเรียน 

อย่างท่ัวถึง และเท่าเทียม 

7.2 นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียน และ

เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 

7.3  ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือ

แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถนําเงินส่วนนี้ไปใช้

ในชีวิตประจําวันในเรื่องอื่นๆ ได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง 

 

 ลงช่ือ   ผู้เสนอโครงการ 

     (นางจันเพ็ญ  นาทะสัน) 

                                                 ตำแหน่งครู 

 

 

 ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายเสน่ห์  มั่งมูล) 

                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชือ่โครงการ  โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม 

ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล  เมืองมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในประเทศไทยรูปแบบที ่เหมาะสมโดยใช้บริบทและ
พระราชบัญญัติการศึกษาไทยในปัจจุบันคือรูปการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีมีชุมชนเป็นหลักและส่วนร่วม 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจ ร่วมจัดการศึกษาทั้งครู ผู ้ปกครอง 
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า จากการบริหารดังกล่าว และระดมทรัพยากรเพื่อมาบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน 
ทางโรงเรียนจึงต้องดำเนินการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีชุมชนเป็นหลักและมีส่วนร่วมเพื่อให้
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานทุกระดับ 
 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
  1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชน 

2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
 1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 2. เพื่อสร้างความเช่ือถือของโรงเรียนกับชุมชน 

3.เป้าหมาย 

                3.1 เชิงปริมาณ 
1.ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมงานของโรงเรียนสู่ชุมชน อย่างน้อยภาคเรียนละ  2 ครั้งในปี 

2564 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1.โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชนและผู้ปกครองได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 64 นายณัฐพล  เมืองมา 

 
 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  2,000 บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน   2,000 2,000  2,000 
รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 1 2,000 

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผลผลิต (Outputs) 
1.เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนให้
ชุมชน2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจท่ีดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2. เพื่อสร้างความเช่ือถือของโรงเรียนกับ
ชุมชน 

1. รายงานสรุปการ ดำเนิน
กิจกรรมจากผู้รับผิดชอบ 

1.รายงานสรุปการ ดำเนิน
กิจกรรมจากผู้รับผิดชอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ทางโรงเรียนได้เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชน 
 7.2 ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นให้กับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
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ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
(นายณัฐพล เมืองมา) 

ตำแหน่ง ครู 
 

 
 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม 

ลักษณะโครงการ () โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรันยา  ดอนชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ     มิถุนายน 2564 - เมษายน  2565 

 
2. หลักการและเหตุผล 

อาหารเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อชีวิต และมนุษย์   อาหารมิได้เป็นเพียงแต่ปัจจัยท่ีให้ร่างกายเจริญเติบโต   
และมีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่อาหารท่ีมีคุณค่ายังมีส่วนสำคัญท่ีช่วยให้เกิดการพัฒนาสมอง  ทำให้บุคคลมีปัญญา
เฉลียวฉลาด  จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1  -  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน   ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทำโครงการ    นี้ขึ้นเพื่อให้
นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าอย่างท่ัวถึง 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเต็ม  100% และ  ท่ีมีคุณค่าถูกหลักโภชนาการ 
3.2  นักเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
3.3 นักเรียนได้รับงบประมาณรายหัว ๆ ละ  20  บาท 

4. เป้าหมายของโครงการ 
 4.1 เป้าหมาย  เชิงปริมาณ    

4.1.1.  นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  2  ถึง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  จำนวน  177    คน 
4.2 เป้าหมาย  เชิงคุณภาพ    

4.2.1.  เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ 
4.2.2  เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
4.2.3  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

5. วิธีดำเนินการ 
         จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกวันทำการ  (200 วัน) 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
              ปีงบประมาณ  2564 /ปีงบประมาณ 2565 
                           
7.  สถานที่ โรงเรียนบ้านสันถนน  ตำบลศรีเมืองชุม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
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 8. หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนบ้านสันถนน  ตำบลศรีเมืองชุม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
          นางศรันยา   ดอนชัย ผู้รับผิดชอบ 
 
9. งบประมาณ: จำนวนเงินทั้งสิ้น  708,000   บาท (เจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน)  แบ่งเป็น 

งบประมาณท่ีหน่วยงาน องค์กร ผู้ขอรับเงินอดหนุน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
         1.ค่า......................................จำนวน.........หน่วย หน่วยละ...............บาท เป็นเงิน ............................บาท 
         2.ค่า......................................จำนวน.........หน่วย หน่วยละ...............บาท เป็นเงิน ............................บาท 
          3.ค่า.....................................จำนวน.........หน่วย หน่วยละ...............บาท เป็นเงิน ...........................บาท 

งบประมาณท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม 
          1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 x 200  หน่วย หน่วยละ 20  บาท เป็นเงิน 708,000  บาท 
          2.ค่า......................................จำนวน.........หน่วย หน่วยละ...............บาท เป็นเงิน ...........................บาท 
          3.ค่า......................................จำนวน.........หน่วย หน่วยละ...............บาท เป็นเงิน ...........................บาท 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน   70,8000      บาท 
10. การติดตามและประเมินผล : โดยวิธีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  เพื่อเสนอผลการดำเนินงาน
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน (วันเปิดทำ
การสอน) 

2.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการท่ีดี 
3. นักเรียนช้ัน อนุบาลปีท่ี 2 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
4. นกัเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

 
( ลงช่ือ ) ............................................  ผู้เสนอโครงการ                                                                                  

          (นายเสน่ห์  มั่งมูล)                                                          
      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน                                      

 
 
 

( ลงช่ือ ) ............................................  ผู้เหน็ชอบโครงการ                                                                                  
                         (นายสุพจน์   ภิระบรรณ)                                                          

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันถนน  
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( ลงช่ือ ) ..........................................   ผู้อนุมัติโครงการ 

                                              (นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์ )                                                         
                                ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
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ชือ่โครงการ  โครงการทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2 ระดับ 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม 

ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล  เมืองมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบันกำหนดให้สถานศึกษามีการบริการส่งเสริมนักเรียนท่ีด้อยโอกาส 
หรือนักเรียนยากจน โดยให้งบ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน) ซึ่ง เป็นเงินงบประมาณที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน    เพื่อจัดหา
ปัจจัยพื้นฐานท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา   เป็นการช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจน  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น   
 นักเรียนยากจน  หมายถึง   นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้  ต่อครัวเรือน   ไม่เกิน 40 ,000  บาท ต่อปี  
โดยมีเกณฑ์การจัดสรรให้นักเรียนท่ียากจนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 รู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน  มีลักษณะการใช้งบประมาณให้ใช้ในลักษณะแบบ  ถัว
จ่าย   ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน     ค่าเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียน    ค่าอาหารกลางวัน    และค่า
พาหนะในการเดินทาง  
 การใช้จ่ายเงินงบประมาณสถานศึกษาสามารถเลือกวิธีดำเนินการจ่ายหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต   และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม   กรณี  จ่ายเป็น
เงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง  ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3  คน  ร่วมกันจ่ายเงิน  โดยใช้
ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน  เป็นต้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
 1. เพื่อให้นักเรียนท่ียากจนได้รับการบริการทางการศึกษาเท่าเทียมกัน 
 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
 1.นักเรียนทุกช่วงช้ันได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนเอง 
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3.เป้าหมาย 

                   3.1 เชิงปริมาณ 
          1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนยากจนโรงเรียนบ้านสันถนน ในปีการศึกษา  2564 ได้รับทุน
ปัจจัยพื้นฐาน 
                    3.2 เชิงคุณภาพ 

                      1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนยากจนโรงเรียนบ้านสันถนน ในปีการศึกษา  2564 ได้รับทุน
ปัจจัยพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมส่งเสริมทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

1.  สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน                                
2. รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                                             
3.จัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์                                                                
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียน
ยากจนโดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นค่ารถ
ระดับประถม และค่าอาหารในระดับมัธยม 
5.รายงานผลการดำเนินงาน  

สองภาคเรียน 

มิถุนายน 2564 

กรกฎาคม  2564 

 

กันยายน  2564 

 

พฤศจิกายน  2564  

 

เมษายน  2565  

นายณัฐพล  เมืองมา, 

นางจันเพ็ญ นาทะสัน 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  ............................บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมา
ณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมส่งเสริมทุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 

      

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 1  

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ผลผลิต (Outputs) 
1.นักเรียนยากจนได้รับการส่งเสริมคุณภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.นักเรียนยากจนได้รับบริการท่ัวถึงทุกคน  
ร้อยละ 100 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1.นักเรียนยากจนได้มีพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ีสมดุล เหมาะสมกับ
สังคม วัยและการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
(นายณัฐพล  เมืองมา) 

ตำแหน่งครู 
 
 

 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชื่อโครงการ            โครงการจากรายได้สถานศึกษา  

สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียนบ้านสันถนน ท่ี 2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ลักษณะโครงการ    ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา  ทรัพย์ทวี 

ระยะเวลาดำเนินการ     พฤษภาคม 2564 - กุมภาพันธ์  2565 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบันกำหนดให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและให้สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน ทางโรงเรียนบ้านสัน
ถนน ได้จัดระบบบริหารจัดการงานต่างๆเพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยเน้นความรวดเร็ว  
ทันต่อเหตุการณ์  ซึ่งทางโรงเรียนต้องบริหารจัดการทุกๆด้าน  ท้ังงานวิชาการ  งานกิจกรรม  อาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม เอกสาร และบุคคลกรในโรงเรียน ซึ่งทุกๆด้านมีผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีความ
พร้อมทุกๆด้าน 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต  (outputs) 

1. เพื่อบริหารจัดการในโรงเรียนและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ 

ของผู้เรียน 

 

2.2.  ผลลัพธ์ (outcome) 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันถนนทุกคนได้รับการบริการตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
3.เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันถนนทุกคน ได้รับการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน  

3.2 เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันถนนทุกคนปีการศึกษา 2564 
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4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

1)ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

2) ดำเนินกิจกรรม   

3)การประเมินผลกิจกรรม 

4)สรุปผลการดำเนินงานเมื่อส้ินโครงการ 

 

พฤษภาคม 2563 

เมษายน  2564 

 

 

นางกาญจนา 

ทรัพย์ทวี 

 

5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จากเงินรายได้สถานศึกษา 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ หมาย

เหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

 

     

รวมเงินกิจกรรมที่ 1      

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 

6.การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

    เพื่อบริหารจัดการในโรงเรียนและการบริการท่ี

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ 

ของผู้เรียน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (outcomes) 

    นักเรียนโรงเรียนบ้านสันถนนทุกคนได้รับการ

บริการตามศักยภาพของผู้เรียน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกระดับช้ัน ได้รับการบริการตามศักยภาพของผู้เรียน        

  

 

   ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 

          (นางกาญจนา  ทรัพย์ทวี ) 

                  ตำแหน่งครู 

 

            ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายเสน่ห์  มั่งมูล) 

                                             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน  
 

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านสันถนน ปีการศึกษา 2564                                                                     106 

 

ชือ่โครงการ  โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม 

ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่         ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล  เมืองมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที ่ 29 ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรร ภูมิ
ปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการ  
สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 

โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในชุมชนจัดขึ้น ถือเป็นสิ่งสำคัญทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ตลอดจนการเข้า
ร่วมกิจกรรม ตามเทศกาลประเพณีของชุมชน ซึ่งทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิด
โอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถนำช่ือเสียงมาสู่ตนเองและโรงเรียนอีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างโรงเรียนและ ชุมชนอีกด้วย 

 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
 1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

 
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 

    1.เพื่อให้เกิดการประสานงานกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 

3.เป้าหมาย 

                   3.1 เชิงปริมาณ 

    1.ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน อย่างน้อยภาคเรียนละ  3 ครั้งในปี 2564 
                    3.2 เชิงคุณภาพ 

                          1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่น 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนตามประเพณี ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

นายณัฐพล  เมืองมา 

 
 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  2,000 บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมา
ณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนตาม
ประเพณี 

  2,000 2,000  2,000 

รวมค่าจัดกิจกรรมท่ี 1 2,000 

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผลผลิต (Outputs) 
1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจท่ีดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.เพื่อให้เกิดการประสานงานกันระหว่าง
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 

รายงานสรุปการ ดำเนินกิจกรรม
จากผู้รับผิดชอบ 

รายงานสรุปการ ดำเนิน
กิจกรรมจากผู้รับผิดชอบ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 ได้สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
(นายณัฐพล  เมืองมา) 

        ตำแหน่งครู 
 
 
 

 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชือ่โครงการ  โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม 

ลักษณะโครงการ ( / ) โครงการใหม่         ( ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรีรัตน์  ไชยสถาน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของประเทศ เพราะเป็น 
การศึกษาเพื่อปวงชน สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้า ในการพัฒนาประเทศทุกด้านตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาท และ
ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากรวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สภาพปัญหาความต้องการของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น โรงเรียนบ้านสันถนน จึงได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญถึง
บทบาท หน้าท่ี ของผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันถนน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
สถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 ผลผลิต (Outputs) 
1.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันถนน ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางในการ
ดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน 

2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.โรงเรียนมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน
บ้านสันถนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เป้าหมาย 

                   3.1 เชิงปริมาณ 
 1.มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันถนน อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

                    3.2 เชิงคุณภาพ 

1.โรงเรียนมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน
บ้านสันถนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ตลอดปีการศึกษา 2564 นางศรีรัตน์  ไชยสถาน 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  - บาท 

รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมา
ณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 

      

รวมค่าจัดกิจกรรมที่ 1 0 

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผลผลิต (Outputs) 
1.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านสันถนน ได้ร่วมกันกำหนด
ทิศทางในการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา
ร่วมกัน 
2.ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.โรงเรียนมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านสันถนน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- แบบรายงานกิจกรรมจาม
โครงการโดยผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

- แบบรายงานกิจกรรม
จามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 โรงเรียนมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันถนน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 
(นางศรีรัตน์  ไชยสถาน) 

ตำแหน่งครู 
 
 

 ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเสน่ห์  มั่งมูล)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 
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ชื่อโครงการ  โครงการงบดำเนินงาน (งบบริหารทั่วไป) 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสนัถนน ที่  ...กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ (    ) โครงการใหม่     ( /  ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์  หงส์เพชรรัศมี  นางเนตรนภา สุทธกุล  นางวรสุดา  อิ้มอนงค์   
ระยะเวลาดำเนินการ       พฤษภาคม  2564  - เมษายน  2565  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.หลักการและเหตุผล 

  โรงเรียนบ้านสันถนนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนหนึ่งคุณภาพหนึ่งตำบลและได้จัดระบบบริหาร
จัดการงานต่างๆเพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยเน้นความรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์  ซึ่งทางโรงเรียน
ต้องบริหารจัดการทุกๆด้าน  ท้ังงานวิชาการ  งานกิจกรรม  อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม เอกสาร และบุคคลกรใน
โรงเรียน ซึง่ทุกๆด้านมีผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทุกๆด้านซึ่งได้แก่  การจัดหาวิทยากร
บุคคลภายนอก  การส่งครูไปอบรม  สัมมนา การปรับปรุงวัสดุ  ครุภัณฑ์  การเงินพัสดุ  แผนงานต่างๆ  ท้ังนี้เพื่อ
คุณภาพท่ีดีของนักเรียนและสถานศึกษา  จึงจัดแผนงานท่ีส่งเสริมคุณภาพนี้ขึ้นมา 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1. ผลผลิต  (outputs)   เพื่อให้นักเรียน  คณะครู สถานศึกษา ปีการศึกษา  2564 เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนโดยการจัดการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  

2.2. ผลลัพธ์ (outcomes)   เพื่อให้นักเรียน  คณะครู สถานศึกษา ปีการศึกษา  2564 เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนโดยการจัดการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
3.เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนบ้านสันถนน  ปีการศึกษา  2564 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

       โรงเรียนบ้านสันถนน  ปีการศึกษา  2564 ได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียน 4.0 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงาน 
4.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  

                
พฤษภาคม  2564 
มิถุนายน 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
เมษายน 2565 
เมษายน 2565 

                             
ว่าท่ี  รต.ปราโมทย์
หงส์เพชรรัศมี 

2 กิจกรรม วัสดุสำนักงาน(การเงิน  พัสดุ  ท่ัวไป) 
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินกิจกรรม 
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
5. รายงานผลการดำเนินงาน 
 

          
พฤษภาคม   2564 
พฤษภาคม 2564 
  
มิถุนายน 2564 
มีนาคม 2565 
มีนาคม 2565 

                       
นางวรสุดา              
อิ้มอนงค์/ 

3 กิจกรรม ทำแผนปฏิบัติการ 
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
2.ช้ีแจงรายละเอียดให้นักเรียนทราบ 
3.วางแผนดำเนินงาน 
4.ดำเนินงานตามกิจกรรม 
5.สรุปผล/ประเมินผลกิจกรรม 

 
เมษายน  2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม2564
พฤษภาคม2564 
พฤษภาคม2564 

                         
นางศรีรัตน์       
ไชยสถาน 

4 กิจกรรม ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.ช้ีแจงรายละเอียดให้นักเรียนทราบ 
3.วางแผนดำเนินงาน 
4.ดำเนินงานตามกิจกรรม 
5.สรุปผล/ประเมินผลกิจกรรม 
 
 
 

 
พฤษภาคม  2564
มิถุนายน 2564
มิถุนายน 2564 
มิถุนายน 2564 
มีนาคม 2565 

                         
นางเนตรนภา   
สุทธกุล 
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ท่ี                              กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5 กิจกรรม ค่าวัสดุน้ำมันเช้ือเพลิงและน้ำมันหล่อล่ืน 
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
2.ช้ีแจงรายละเอียด การดำเนินงาน 
3.วางแผนดำเนินงาน 
4.ดำเนินงานตามกิจกรรม 
5.สรุปผล/ประเมินผลกิจกรรม 

 
เมษายน 2564 
สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 
กันยายน 2564 
ตุลาคม 2564 

                            
ว่าท่ี  รต.ปราโมทย์
หงส์เพชรรัศมี                       

6 กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงน้ำด่ืมสะอาด 
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินตามแผน 
4. รายงานผลการดำเนินงาน สรุป และประเมินผล 

 
มีนาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
 
มิถุนายน 2564 
เมษายน 2564 

นางสาวพวงลักษณ์ 
เหรัญญะ 
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5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 227,141.21บาท     

 รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมา
ณ 

รวม 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1.กิจกรรม  ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน(งบ 
25,000บาท ) 

 25,000  25,000     

รวมเงินกิจกรรมท่ี 1   25,000  25,000       
2.กิจกรรม วัสดุสำนักงาน    
-ค่าวัสดุท่ีใช้งานธุรการ (งบ 
10,000 บาท) 

  10,000 10,000   

รวมเงินกิจกรรมท่ี 2   10,000 10,000   
3.กิจกรรม ทำแผนปฏิบัติการ(งบ
5,000บาท) 
-ค่าวัสดุ  

   
 

5,000 

   

       รวมเงินกิจกรรมท่ี 3   5,000    
4.กิจกรรม  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
-ค่าวัสดุสำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์
(งบ 25,927.09 บาท) 

  
 

25,927.09 

    

รวมเงินกิจกรรมท่ี 4  25,927.09     
5.กิจกรรม  ค่าวัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง
และน้ำมันหล่อล่ืน 
-ค่าน้ำมัน (งบ 3,000 บาท) 

   
 

3,000 

 
 

3,000 

  

รวมเงินกิจกรรมท่ี 5      3,000    3,000   
6.กิจกรรม  งานพัฒนาปรับปรุงน้ำ
ด่ืมสะอาด (งบ 20,000 บาท) 

  20,000 20,000   

รวมเงินกิจกรรมท่ี 6   20,000 20,000   
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

-โรงเรียนบ้านสันถนนมีการบริหารจัดการ
ทุกๆด้าน ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ร้อยละ  95 

การสังเกต สอบถาม 
 

-แบบสังเกต 
  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนบ้านสันถนนเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป 

     
 ลงช่ือ                        ผู้เสนอโครงการ 

                                                  ( ว่าท่ีร้อยตรีปราโมทย์  หงส์เพชรรัศมี) 
ตำแหน่งครู 

    
 

   ลงช่ือ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางเนตรนภา  สุทธกุล 

ตำแหน่งครู 
     
 

  ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายเสน่ห์  มั่งมูล) 

       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 




