
รายงานการกาํกบัตดิตามการดาํเนนิ
งานประจาํป�ในรอบ 6 เดอืน 
ประจาํป�งบประมาณ 2565

โรงเรยีนบ�านสนัถนน อ.แม�สาย จ.เชยีงราย
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต3 



คำนำ 

ตามที่โรงเรียนบ.านสันถนนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป< งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช.เปIนกรอบ

การดำเนินการและขับเคลื่อนสูNการปฏิบัติ เพื่อให.หนNวยงานเปIนองคQกร คุณภาพ มุNงสNงเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให.มีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น  โรงเรียน

บ.านสันถนน ได.จัดทำรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ประจำป<งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เพื่อนำเสนอข.อมูลผลการดำเนินงาน ป[ญหาอุปสรรคและ

ข.อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ขอขอบคุณบุคลากรทุกทNานที่มีสNวนรNวมในการจัดทำ

รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รอบ6 เดือน จนประสบผลสำเร็จเปIนอยNางดียิ่ง หวังเปIนอยNางย่ิง

วNารายงานนี ้ จะเปIนแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาให.ก.าวหน.ายิ ่งขึ ้น และเปIนประโยชนQแกN

ผู .เกี ่ยวข.องในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำป< งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให.บรรลุเป^าหมายและเกิด

ประโยชนQสูงสุดตNอองคQกร และผู.เรียนตNอไป 

 

 

 โรงเรียนบ.านสันถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 

ข+อมูลพ้ืนฐาน 

1. ประวัติของโรงเรียนบ+านสันถนน 

1.1 ประวัติ ที่ตั้ง / สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตรQการพัฒนาตามนโยบาย ข.อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนบ.านสันถนนที่ตั้ง 17 หมูN 1 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแมNสาย จังหวัดเชียงราย สังกัด สำนักงานเขต

พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึ ก ษ า เ ช ี 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 เปtดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาป<ท่ี 3 เน้ือท่ี 8 ไรN 

โรงเรียนบ.านสันถนน ต้ังอยูNเลขที่ 17 หมูN 1 ถนนแมNสาย - เชียงแสน ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแมNสาย 

จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กNอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 

โดยสร.างอาคารชั่วคราวอยูNในเขตวัดสันถนนใต. ขณะนั้นมีครูทำการสอน 2 คน คือ นางสาวสงวนศรี ใจสาร 

รักษาการในตำแหนNงครูใหญN และนายสมบูรณQ ขันสุภา มีนักเรียน 40 คน ทำการสอนตั้งแตNชั้นประถมศึกษาป<

ท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาป<ท่ี 2 

พ.ศ. 2506 เปtดทำการสอนต้ังแตNช้ันประถมศึกษาป<ท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาป<ท่ี 4 

พ.ศ. 2507 ย.ายโรงเรียนมาต้ัง ณ ท่ีป[จจุบัน มีเน้ือท่ี จำนวน 8 ไรN 

พ.ศ. 2515 โรงเรียนได.เปtดทำการสอนถึงช้ันประถมศึกษาป<ท่ี 5 

พ.ศ. 2535 ได.ขอเปtดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต.น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของ

รัฐบาล ป[จจุบันมี นายเสนNหQ ม่ังมูล เปIนผู.อำนวยการโรงเรียน 

 

1.2 พ้ืนท่ีเขตบริการประกอบด+วย 

1.  บ.านสันถนนเหนือ หมูN 1 ตำบลศรีเมืองชุม 

2.  บ.านสันถนนใต. หมูN 2 ตำบลศรีเมืองชุม 

3.  บ.านใหมNพัฒนา หมูN 8 ตำบลศรีเมืองชุม 

4.   บ.านหนองส่ีแจNง หมูN 4 ตำบลศรีเมืองชุม 

5.  บ.านทNาศาลา  หมูN 7 ตำบลศรีเมืองชุม 

6.  บ.านสันธาตุ  หมูN 5  ตำบลศรีเมืองชุม 

7.  บ.านศรีปvาสัก  หมูN 9 ตำบลศรีเมืองชุม 

8.  บ.านทุNงเกล้ียง หมูN  หมูN 6 ตำบลศรีเมืองชุม 

 

ป[จจุบันโรงเรียนบ.านสันถนนเปtดสอนตั้งแตNระดับชั้นอนุบาลป<ที่ 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาป<ที่ 3 โดย 

เปtดสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต.น อยูNในเขตบริการของ

องคQกรปกครองสNวนท.องถิ่น  คือ องคQการบริหารสNวนตำบลศรีเมืองชุม  โรงเรียนบ.านสันถนนเปIนโรงเรียน

ขนาดเล็ก เปtดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต.น ใน

รอบ 3 ป<การศึกษาที่ผNานมามีนักเรียนเฉลี่ยป<การศึกษาละ 250 คน และ คาดการณQใน 3 ป<การศึกษาข.างหน.า 



จ ะ ม ี น ั ก เ ร ี ย น เ ฉ ล่ี ย 

ป<การศึกษาละ 260  คนตามยุทธศาสตรQการพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได.ถูกกำหนดให.จัดตั้งเปIนหนNวยงานทางการศึกษา ซึ่งมีความมุNงหมายให.มีการ

พัฒนานักเรียนให.มี คุณลักษณะเกี่ยวกับความรู.ความสามารถ  ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษากำหนด  

เปIนคนดี มี ค ุณธรรมตลอดจนมีค ุณลักษณะอันพึงประสงคQ 8 ประการ คือ มีความรักชาติศาสนา 

พระมหากษัตริยQ มีความ ซื่อสัตยQ สุจริต มีวินัย ใฝvเรียนรู.อยูNอยNางพอเพียง มีความมุNงมั่นในการทางาน และมีจิต

สาธารณะ 

ตารางท่ี 1ทำเนียบผู+บริหาร   

ลำดับท่ี ระยะเวลา ช่ือ - สกุล ตำแหนLง 

1 2505 - 2506 นางสาวสงวนศรี    ใจสาร รักษาการครูใหญN 

2 2506 - 2509 นายสมบูรณQ    ขันสุภา รักษาการครูใหญN 

3 2509 - 2510 นายเชวง    เหมธีขัณฑกะ ครูใหญN 

4 2511 - 2512 นายศศิพงศQ    มาถาวร ครูใหญN 

5 2512 - 2512 นายไหว   ป[ญญาคำ ครูใหญN 

6 2512 - 2513 นายสุทัศนQ    พัทธยากร ครูใหญN 

7 2513 - 2514 นายผ.าง    พลชัย ครูใหญN 

8 2514 - 2518 นายเสรี    ตรีนารัตนQ ครูใหญN 

9 2520 - 2525 นายบรรพต     ทองมี รักษาการครูใหญN 

10 2525 - 2526 นายเทิง           ตินลาด รักษาการครูใหญN 

11 2525- 2526 นายทัศนQ          เหล่ียวตระกูล ครูใหญN 

12 2526 - 2527 นายสุรเสรฐ     พินิจ อาจารยQใหญN 

13 2527 - 2536 นายสิงหQทอง   สมเพชร อาจารยQใหญN 

14 2536 - 31 มี.ค. 2540 นายบุญสNง       ยอดเชียงคำ อาจารยQใหญN 

15 1 เม.ย.40 - 3 ม.ค.51 นายบุญรัตนQ    สารศรี ผู.อำนวยการ 

16 4  ม.ค. 51 -  30 ก.ย.59 นายจรัญ          ศรีใจ ผู.อำนวยการ 

17 11 พ.ย – 59 – 30 ก.ย. 61 นายสอาด หงษQคำ ผู.อำนวยการ 

18 1 ต.ค.61 - ป[จจุบัน นายเสนNหQ  ม่ังมูล ผู.อำนวยการ 

 

ตารางท่ี 2  จำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียนบ+านสันถนน  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 



ท่ี ช่ือ – สกุล 
ตำ 

แหนLง 

อัน 

ดับ 

เลขท่ี

ตำแหนLง 
วิชาเอก วุฒิ 

วัน เดือน ปT 

ท่ีบรรจุ 

1 นายเสนNหQ ม่ังมูล ผอ. คศ 3 5618 บริหารการศึกษา คม 1 ก.ย.30 

2 นางเนตรนภา สุทธกุล ครู คศ.3 1448 คณิตศาสตรQ คบ. 10 ก.ย. 53 

3 นางกาญจนา ทรัพยQทวี ครู คศ.3 5524 ภาษาอังกฤษ คบ. 13 ม.ค.49 

4 นางสาวศศิธร นุNมวงศQ ครู คศ.1 5621 ภาษาไทย คบ. 1 ต.ค 62 

5 นางสายใจ สุดฝ[}งสาย ครู คศ.3 5622 พลศึกษา คบ. 1 ธ.ค.37 

6 นางสาวพวงลักษณQ เหรัญญะ ครู คศ.3 5624 อุตสาหกรรมศิลป~ คบ. 27 มิ.ย.37 

7 นายภาณุวัฒนQ จันแปงเงิน ครู คศ.1 5626 ภาษาอังกฤษ คบ. 25 ต.ค.59 

8 นายณัฐพล เมืองมา ครู คศ.1 5627 
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรQ 
วบ.บ 30 มี.ค 60 

9 นางวรสุดา อ้ิมอนงคQ ครู คศ.3 5629 การศึกษาปฐมวัย คบ. 1 ก.ค. 36 

10 
วNาท่ีร.ต.ปราโมทยQ  หงสQเพชร

รัศมี 
ครู คศ.3 5631 พลศึกษา กศบ.บ 16 พ.ค. 32 

11 นางสาววีณา เบิกบาน ครู คศ.1 5641 วิทยาศาสตรQ กศ.บ 20 เม.ย 60 

12 นายวินัย สันติสุข ครู คศ.3 5647 
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรQ 
กษ.ม 13 ม.ค.49 

13 นางสาวธวัลพร 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 นางศรีรัตนQ ไชยสถาน ครู คศ.3 7444 บริหารการศึกษา คม. 19 พ.ค.24 

17 นางศรันยา ดอนชัย ครู คศ.3 7566 สุขศึกษา คบ. 29 พ.ค. 30 

18 นายกายชญชQณธรมQ สุริยะกันธร - - - คอมพิวเตอรQธุรกิจ บธบ. - 

19 นางนันทQจนา น.อยหมอ - - - ภาษาไทย คบ. - 

20 นายรังสรรคQ อ�อมชัยกาศ 

นักการ

ภาร

โรง 

- - - ม.6 - 

 

hมีครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก 8 คน (42.11%) 

hมีครูท่ีสอนตามความถนัด 11 คน (57.89%) 



ตารางท่ี 3  รายละเอียดเก่ียวกับผู+บริหาร ครู และบุคลากร มีดังน้ี 

ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุ

เฉล่ีย 

ประสบการณY

สอนเฉล่ีย ชาย หญิง 
ต่ำกวLา 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

สูงกวLา 
ป.ตรี 

ผู.อำนวยการ 1 - - - 1 59 21 

รองผู.อำนวยการ - - - - - - - 

ครูประจำการ 4 12 - 12 4 44.18 16 

ครูอัตราจ.าง/

ธุรการ 
1 1 - 2 - 35 8 

นักการ/ภารโรง 1 - 1 - - 50 5 

รวม 
7 13 1 14 5 

47 11.5 
20 20 

ตารางท่ี 4 จำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน หมายเหตุ 

- ข.าราชการท้ังหมดตาม จ.18 17 - 

- ลาศึกษาตNอปริญญาโท - - 

ตารางท่ี 5 จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหนLง 

ตำแหนLง จำนวนตำแหนLง หมายเหตุ 

1. ผู.อำนวยการ 1  

2. ครูผู.ชNวย -  

2. ครู คศ. 1 4  

2. ครู คศ. 2 -  

3. ครู คศ.3 12  

4. ครูท่ีผู.ปกครองจ.าง/หนNวยงานอ่ืน -  



ตำแหนLง จำนวนตำแหนLง หมายเหตุ 

รวม 17  

 

ตารางท่ี  6    ข+อมูลเก่ียวกับนักเรียน 

จำนวนนักเรียน ป<การศึกษา 2565  ข.อมูล 1 พฤษภาคม  2565 

ท่ี ประจำช้ัน 

จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

1 อนุบาลป<ท่ี 2 15 12 27 

2 อนุบาลป<ท่ี 3 4 12 16 

3 ประถมศึกษาป<ท่ี 1 17 8 25 

4 ประถมศึกษาป<ท่ี 2 16 8 24 

5 ประถมศึกษาป<ท่ี 3 7 11 18 

6 ประถมศึกษาป<ท่ี 4 12 12 24 

7 ประถมศึกษาป<ท่ี 5 15 8 23 

8 ประถมศึกษาป<ท่ี 6 13 18 31 

9 มัธยมศึกษาป<ท่ี 1 7 5 12 

10 มัธยมศึกษาป<ท่ี 2 17 5 22 

11 มัธยมศึกษาป<ท่ี 3 17 5 22 

รวม 140 104 244 

  

 1) มีนักเรียนท่ีมีความบกพรNองเรียนรNวม - คน 



 2) มีนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ - คน 

 3) มีนักเรียนป[ญญาเลิศ  - คน 

 4) มีนักเรียนต.องการความชNวยเหลือเปIนพิเศษ - คน 

 5) ยากจน 240 คน 

 6) ผลกระทบจากโรคเอดสQ - คน 

 7) จำนวนนักเรียนตNอห.อง (เฉล่ีย) 22 คน 

 8) อัตราสNวนครู : นักเรียน = 1 : 15 คน 

 9) จำนวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ป<ป[จจุบัน)  คน 

 10) สถิติการขาดเรียน / เดือน - วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป8งบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ของโรงเรียนบEานสันถนน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ การดำเนินงาน เบิกจPาย 
แลEว 

คงเหลือ ผูEรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เสร็จส้ิน อยูPระหวPาง 

ดำเนินการ 
ยังไมPไดE 
ดำเนินการ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ   180,000.00    /  3,000.00 177,000 นายภาณุวัฒนD                 

จันแปงเงิน 

 

2 โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับชาติ 

2,000.00  /    นางจันเพ็ญ  นาทะ

สัน 

 

3 โครงการพัฒนาการการใชQ

เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิโดยไดQรับความ

รVวมมือจากผูQปกครอง 

1000.00  /    นางวีณา  เบิกบาน  

4 โครงการพัฒนาผูQเรียน     121,100.00  /  8,000.00 113,100 นางวีณา  เดชะกาศ  

5 โครงการโรงเรียนสุจริต 15,000.00  /    นายภาณุวัฒนD                

จันแปงเงิน 

 

6 : โครงการZero-Waste 1,000.00  /    นางสาวธวัลพร                

บุตรศรี 

 



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ การดำเนินงาน เบิกจPาย 
แลEว 

คงเหลือ ผูEรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เสร็จส้ิน อยูPระหวPาง 

ดำเนินการ 
ยังไมPไดE 
ดำเนินการ 

7 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ     30 ,000.00  /    นางเนตรนภา  สุทธ

กุล 

 

8 โครงการพัฒนาครูดQานการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ     

-  /    นางศรันยา  ดอนชัย  

9 โครงการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาจัดการเรียนการสอน      

13,000.00  /    นายณัฐพล  เมืองมา  

10 โครงการหQองสมุด    -  /    นางกาญจนา ทรัพยD

ทวี 

 

11 โครงการ พัฒนาอาคารเรียน 

อาคารประกอบ และภูมิทัศนDท่ีเอ้ือ

ตVอการเรียนรูQ    

271,423.64    /    นางวีณา  เบิกบาน  

12 โครงการสVงเสริมคVาใชQจVายเรียนฟรี 

15 ปl    

526,489.62  /  133,680.00 392,809.62 นางจันเพ็ญ  นาทะ

สัน 

 

13 โครงการประชาสัมพันธDและสรQาง

เครือขVายผูQปกครอง 

2,000.00  /    นายณัฐพล  เมืองมา  

14 โครงการสVงเสริมอาหารกลางวัน 708,000.00  /    นางศรันยา  ดอนชัย  



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ การดำเนินงาน เบิกจPาย 
แลEว 

คงเหลือ ผูEรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เสร็จส้ิน อยูPระหวPาง 

ดำเนินการ 
ยังไมPไดE 
ดำเนินการ 

15 โครงการทุนปnจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจน 2ระดับ 

169.79    /   นายณัฐพล  เมืองมา  

16 โครงการเงินรายไดQสถานศึกษา -   /   นางกาญจนา  

ทรัพยDทวี 

 

17 โครงการสัมพันธDชุมชน 2,000.00  /    นางสาวธวัลพร      

บุตรศรี 

 

18 โครงการพัฒนาระบบบริหารทาง

การศึกษา 

- /     นางศรีรัตนD                      

ไชยสถาน 

 

19 โครงการงบดำเนินงาน(งบบริหาร

ท่ัวไป) 

227,141.21  /  118,775.94 108,365.27 วVาท่ี รQอยตรี

ปราโมทยD          

หงสDเพชรรัศมี 

 

      

  

   

         

        

 

 



แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ********************  

 

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1. ช่ือโครงการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

2. งบประมาณ – งบประมาณจากงบอุดหนุน    180,000 . บาท     

3. ผู7รับผิดชอบโครงการ    นายภาณุวัฒนR จันแปงเงิน 

4. สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูUเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว ( ✓) อยู_ระหว_างดำเนินการ ( ) ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7. ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  

 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

1. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

2 สาระสำคัญของโครงการ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห_งชาติ 

การศึกษา พ.ศ.2542 และที่แกUไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว_า การจัดการศึกษาตUองเปhนไป เพื่อพัฒนา

คนไทยใหUเปhนมนุษยRที่สมบูรณRทั้งร_างกาย จิตใจ สติปiญญา ความรูUและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดำรงชีวิต สามารถอยู_ร_วมกับผูUอื่นไดUอย_างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรูUมุ_งปลูกฝiงจิตสำนึกที่ถูกตUอง

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRทรงเปhนพระประมุข รูUจักสิทธิ

หนUาท่ีของตนเอง ส_งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปiญญาทUองถ่ิน รูUจักอนุรักษRทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลUอม  ประกอบกับแนวการจัดการศึกษา กำหนดใหUมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูUที่เนUนผูUเรียนเปhน

สำคัญ ใหUผูUเรียนไดUรูUจักพัฒนาตนเองใหUเต็มตามศักยภาพของแต_ละบุคคล การจัดกระบวนการเรียนรูUตUองจัด

บรรยากาศ  สภาพแวดลUอม ส่ือการเรียน ภูมิปiญญาทUองถ่ินและแหล_งเรียนรูUท่ีหลากหลาย  

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดUดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 -2561) ซ่ึง

เนUนในการยกระดับคุณภาพผูUเรียนใหUเต็มศักยภาพ กลยุทธRที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับตามหลักสูตรและส_งเสริมความสามารถดUานเทคโนโลยีเพื่อเปhนเครื่องมือในการเรียนรูU และโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนบUานสันถนนมีเปmาหมายเพื่อพัฒนานักเรียนใหUมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

สาระและมาตรฐานการเรียนรูUในระดับดีขึ้นไป (รUอยละ 60 ของนักเรียน) และโรงเรียนไดUดำเนินการส_งเสริม



พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ใหUนักเรียนเก_ง ดี มีทักษะ

อาชีพ โดยครูผูUมีความสามารถและมีแหล_งเรียนรูUคู_ชุมชนศรีเมืองชุม ตามวิสัยทัศนRของโรงเรียนบUานสันถนน 

ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ_งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห_งชาติ พ.ศ. 2542   และท่ี

แกUไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 วิสัยทัศนR พันธกิจ และเปmาหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียน

บUานสันถนนตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชนR อันจะเกิดต_อผูUเรียนและสถานศึกษา จึงจัดทำ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูUเรียนทุกวิชา ทุกระดับช้ัน

ใหUสูงข้ึนและตอบสนองต_อนโยบาย ของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 3. วัตถุประสงคSของโครงการ 

3.1.เพ่ือใหUนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ_มสาระเพ่ิมข้ึนรUอยละ 3 

3.2.เพ่ือส_งเสริมและพัฒนาครูสรUางผลิตส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต_อการพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหUสอดคลUองกับตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

4.เปZาหมายผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

4.1. ผลผลิต (Outputs) 

  4.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ_มสาระเพ่ิมข้ึนรUอยละ 3 

4.1.2 ครูสรUางผลิตส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต_อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหU

สอดคลUองกับตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

4.2. ผลลัพธS ( Outcomes) 

 4.2.1 นักเรียนมีความรูUและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูUในทุกกลุ_มสาระ 

 4.2.2 ครูใหUมีความรูUความสามารถในการพัฒนาตนเอง ดUานการจัดการเรียน การสอนสู_เปmาหมายใน

การสอน และพัฒนาผูUเรียนใหUมีความรูUความสามารถตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร                                                                                   

 

กิจกรรม 

1.กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                           

2. กิจกรรมส_งเสริมความสามารถทางการอ_านระดับมัธยมตUน                                               

3. กิจกรรมส_งเสริมการอ_านออก-เขียนไดU (ป.1-3)                                                                        

4. กิจกรรมเด็กดีอ_านคล_อง-เขียนคล_อง (ป.4-6)                                                                  

5. กิจกรรมบUานนักวิทยาศาสตรRนUอย                                                                           

6. กิจกรรม Stem ศึกษา (วิทยาการคำนวณ)                                                                 

7. กิจกรรมฝtกสอน สอบ ผลิตส่ือนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน                                                  

8. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 



สFวนท่ี 3  ผลการดำเนินงาน 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  

ส_งเสริมความสามารถทางการอ_านระดับมัธยมตUน ร7อยละ 100 ของนักเรียน ได7รับแบบฝkกการอFาน

ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต7น 

ส_งเสริมการอ_านออก-เขียนไดU (ป.1-3)  

เด็กดีอ_านคล_อง-เขียนคล_อง (ป.4-6)  

บUานนักวิทยาศาสตรRนUอย  

Stem ศึกษา (วิทยาการคำนวณ)  

ฝtกสอน สอบ ผลิตส่ือนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 

 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  

  

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ......................................... 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.....................................................................  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย 

6 งบประมาณในการดำเนินการ   งบประมาณ ค_าวัสดุ..................180,000.............................บาท  

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ 

8 ขอเบิกเงิน ......................-..............บาท เม่ือวันท่ี..............-....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   

 

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1.ช่ือโครงการ โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ   

2.งบประมาณ – งบประมาณจากงบอุดหนุน    4,000.00 บาท     

3.ผู7รับผิดชอบโครงการ  นางจันเพ็ญ     นาทะสัน 

4.สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูUเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว (  ) อยู_ระหว_างดำเนินการ (✓ ) ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7. ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  

 

 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

 1.พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

 2 สาระสำคัญของโครงการ  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิร ูปการศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห_งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดUดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ.2552-2561) ซ่ึงเนUนในการยกระดับคุณภาพผูUเรียนใหUเต็มศักยภาพกลยุทธRท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา  ทุกระดับตามหลักสูตรและส_งเสริมความสามารถดUานเทคโนโลยีเพื่อเปhนเครื่องมือในการ

เรียนรูUคณะกรรมการ 

นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไดUกำหนดเปmาหมายใหUผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

จากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว_ารUอยละ 50 และจุดเนUนท่ี 3 ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน4กลุ _มสาระวิชาหลักเพิ ่มขึ ้นอย_างนUอยรUอยละ 5  กำหนด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน4กลุ_มสาระวิชาหลักใหUเพิ่มขึ้นอย_างนUอยรUอยละ 3 ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติข้ัน

พื ้นฐานปuการศึกษา 2562ของ โรงเรียนบUานสันถนน  พบว_าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปuท่ี 6มีผลการประเมินต่ำกว_าระดับประเทศในหลายกลุ_มสาระการเรียนรูU  นอกจากน้ี  ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในกลุ_มสาระการเรียนรูU 5 วิชาหลักทั้งประถมศึกษาปuที่ 6และมัธยมศึกษาปuที่ 3มีคะแนนเฉลี่ยไม_

ถึงรUอยละ 50  

  



  โรงเรียนบUานสันถนน  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  จึงไดUดำเนินการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ_มโรงเรียนอย_างต_อเน่ืองดUวยเหตุผลและความจำเปhนดังกล_าวจึงกำหนด

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน4กลุ_มสาระการเรียนรูUข้ึน 

3. วัตถุประสงคSของโครงการ 

 3.1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนใหUสูงข้ึนทุกกลุ_มสาระการเรียนรูU 

 3.2.  ยกระดับของการทดสอบระดับชาติ NT/O-NET/RT/ขUอสอบกลางของโรงเรียนใหUสูงข้ึน 

4.เปZาหมายผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

 4.1 ผลผลิต (Outputs) 

  4.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ_มสาระเพ่ิมข้ึนรUอยละ 3 

4.1.2 ครูสรUางผลิตส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต_อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนใหUสอดคลUองกับตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

          4.2 ผลลัพธS   

 1. นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 8 กลุ_มสาระการเรียนรูUในระดับดี 

          2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ NT/O-NET/RT/ขUอสอบกลางสูงกว_าปuการศึกษาท่ีผ_านมา 

และสูงกว_าระดับชาติ 

 

กิจกรรม                                                                                                                                           

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผลการทดสอบระดับชาติ(O-Net , NT , ขUอสอบกลาง , PISA , RT ) 

 

สFวนท่ี 3  ผลการดำเนินงาน                                                                                         

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผลการทดสอบระดับชาติ(O-

Net , NT , ขUอสอบกลาง , PISA , RT 

 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ......................................... 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.....................................................................  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                 - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

6 งบประมาณในการดำเนินการ   งบประมาณ ค_าวัสดุ.........4,000.00 บาท 

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ   ยังไม_ไดUเบิกเงิน 

 



แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1. ช่ือโครงการ     โครงการประชาสัมพันธRและสรUางเครือข_ายผูUปกครอง 

2. งบประมาณ งบอุดหนุนรายหัว  2,000 บาท   

3. ผู7รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล  เมืองมา       

4 สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธS โรงเรียนบ7านสันถนน ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีส_วนร_วม 

5. การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว (✓) อยู_ระหว_างดำเนินการ () ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7. ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  
 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

 1. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

 2 สาระสำคัญของโครงการ  แนวทางการบริหารโดยใชUโรงเรียนเปhนฐานในประเทศไทยรูปแบบท่ีเหมาะสม

โดยใชUบริบทและพระราชบัญญัติการศึกษาไทยในปiจจุบันคือรูปการบริหารโดยใชUโรงเรียนเปhนฐานท่ีมีชุมชน

เปhนหลักและส_วนร_วม ซ่ึงเปhนการเปÇดโอกาสใหUผูUเก่ียวขUองไดUมีส_วนร_วมในการบริหารตัดสินใจ ร_วมจัดการศึกษา

ท้ังครู ผูUปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยRเก_า จากการบริหารดังกล_าว และระดมทรัพยากรเพ่ือมาบริหาร

จัดการพัฒนาโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงตUองดำเนินการบริหารโรงเรียนโดยใชUโรงเรียนเปhนฐานท่ีมีชุมชนเปhนหลัก

และมีส_วนร_วมเพ่ือใหUโรงเรียนมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานทุกระดับ 

3. วัตถุประสงคSของโครงการ 

3.1.เพ่ือเผยแพร_กิจกรรมของโรงเรียนใหUชุมชo  

3.2.เพ่ือสรUางความสัมพันธRและความเขUาใจท่ีดีระหว_างโรงเรียนกับชุมชน 

3.3. เพ่ือสรUางความเช่ือถือของโรงเรียนกับชุมชน 

4  เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

4.1 ผลผลิต (Outputs)                                                                                                   

 4.1.1. โรงเรียนเผยแพร_กิจกรรมใหUชุมชน  

  4.1.2 โรงเรียนสรUางความสัมพันธRและความเขUาใจท่ีดีระหว_างโรงเรียนกับชุมชน 

4.2  ผลลัพธS (Outcomes) 

  4.2.1  ชุมชนมีความเช่ือถือโรงเรียน 

กิจกรรม                     

 กิจกรรมประชาสัมพันธRโรงเรียน 



 

 ส_วนท่ี3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธR

โรงเรียนภาคเรียนละ2คร้ัง 

รUอยละ 100 อยู_ระหว_างการ ดำเนินการ รอสรุปผล 

 

1. ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........มีการดำเนินงาน และรอสรุปผล 

2. ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3. ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                  - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4. ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5. รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

4. งบประมาณในการดำเนินการ 2000,00   บาท     

6. ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ     ยังไม_มีการเบิกจ_าย 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   

 

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพผูUเรียน                                                                              

2. งบประมาณ –เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน 84,500 บาท และงบอุดหนุน อบต. 20,000  บาท 

3. ผู7รับผิดชอบโครงการ  นาง วีณา   เดชะกาศ 

4.สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษายุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสการ

เขUาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหUท่ัวถึงครอบคลุมผูUเรียนใหUไดUรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและ

มีคุณภาพ สนองยุทธศาสตรR โรงเรียนบUานสันถนน ท่ี 2 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคR 

5. การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว (✓ ) อยู_ระหว_างดำเนินการ () ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7. ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  

 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

 1. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

 2 สาระสำคัญของโครงการ  

  พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปiจจุบันกำหนดใหUสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูU

ท่ีเนUนผูUเรียนเปhนสำคัญ จัดกิจกรรมส_งเสริม คุณภาพผูUเรียนอย_างหลากหลายและใหUสถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดลUอมและการบริการท่ีส_งเสริมใหUผูUเรียนพัฒนาตามศักยภาพของผูUเรียน เช_นดUานคุณธรรมจริยธรรม 

สุขภาพร_างกายท่ีแข็งแรง การสนใจใฝÉศึกษาหาความรูUนอกสถานท่ี ความรูUดUานเทคโนโลยี การออมเงิน การ

พัฒนาคุณภาพของนักเรียนเรียนรวมใหUมีสิทธิเท_าเทียมในการศึกษา อีกท้ังส_งเสริมงานพัฒนาอาชีพของ

นักเรียนเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 

  กิจกรรมวันสำคัญ เปhนกิจกรรมท้ังในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ท่ีเนUนการปลูกฝiงใหUนักเรียนรูUจัก 

อนุรักษRศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีสำคัญของชาติและภูมิใจในความเปhนไทย สืบทอด

ประเพณีอันดีของทUองถ่ิน และเปhนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซ่ึงกิจกรรมวันสำคัญเปhนกิจกรรมท่ีจัดข้ึน

เพ่ือใหUนักเรียนไดUรูUความหมายและความสำคัญของวันสำคัญเพ่ือใหUนักเรียนทุกคนมีส_วนร_วมในการจัดกิจกรรม  

สามารถนำไปปฏิบัติไดUจริงนักเรียนไดUแสดงความเคารพชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยR พ_อแม_และครูบา

อาจารยR  กลUาแสดงออก การเล_นกีฬาเพ่ือใหUห_างไกลยาเสพติด และแสดงความสามารถของตนเองท่ีช่ืนชอบ



นักเรียนไดUความรูUและมีความสนุกสนาน เปhนแบบอย_างท่ีดีท่ีทุกคนตUองปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและ

ผูUปกครองไดUมีส_วนร_วมในกิจกรรมดUวยกัน  โรงเรียนจึงไดUจัดทำโครงการน้ีข้ึน 

 

3. วัตถุประสงคSของโครงการ 

3.1    เพ่ือใหUนักเรียนไดUศึกษาแหล_งเรียนรูUนอกสถานท่ีและร_วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริยR 

3..2 เพ่ือใหUนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

3..3     เพ่ือใหUนักเรียนมีทักษะและมีน้ำใจในการเล_นกีฬาห_างไกลยาเสพติด                

3.4 เพ่ือใหUนักเรียนเปhนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

3.5      เพ่ือใหUนักเรียนรูUจักประหยัดอดออม มีวินัยในการใชUเงิน 

3.6 เพ่ือใหUนักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีจะนำไปใชUในชีวิตประจำวันไดUอย_างเหมาะสม 

3.7 เพ่ือใหUนักเรียนเรียนรวมไดUรับสิทธิโอกาสเท_าเทียมกันในการพัฒนาการเรียนรูUในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

3.8 เพ่ือใหUนักเรียนห_างไกลจากยาเสพติด โดยการเล_นกีฬา ใชUเวลาว_างใหUเปhนประโยชนR 

 

4  เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

 4.1ผลผลิต (Outputs) 

4.1.1 นักเรียนทุกระดับช้ัน มีพัฒนาการดUานร_างกาย อารมณR จิตใจ สังคม และสติปiญญาที

สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัยและการเรียนรูUอย_างมีความสุข 

      4.1.2นักเรียนทุกคนมีทักษะ และกระบวนการคิด มีทักษะการแกUปiญหาเหมาะสมตามวัย 

นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ_มสาระการเรียนรูUดีข้ึน 

4.1.3นักเรียนทุกคนแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยR 

4.1.4นักเรียนทุกคนเห็นความสำคัญ มีส_วนร_วมในกิจกรรมและ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรของ

นักเรียนกับตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

  4.2ผลลัพธS                                                                                            

 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนบUานสันถนนนักเรียนทุกช_วงช้ันไดUรับการพัฒนาตนเองตามความรูU 

ความสามารถของตนเองในทุกๆดUาน 

 

กิจกรรม                     

 กิจกรรมวันสำคัญ                                                                                                                  

 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน                                                                                                    

 กิจกรรมวันปiจฉิมนิเทศ                                                                                                            

 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน                                                                                                  

 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน                                                                                        



 กิจกรรมงานแนะแนว/ระบบดูแลช_วยเหลือนักเรียน                                                                       

 กิจกรรมกีฬาตUานยาเสพติด                                                                                         

 กิจกรรมเขUาค_ายคุณธรรมมัธยม /ระดับประถม                                                                                                                                                                        

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 

 

สFวนท่ี 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของคณะครูและนักเรียน                                                                                                   

มีการทำกิจกรรมวันสำคัญ  

รUอยละ100 มีการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันสำคัญ

แต_ยังไม_ครบกิจกรรม  รอสรุปผลปลายปuการศึกษา 

รUอยละ100ของคณะครูและนักเรียนมีการจัด                                                                                                 

กิจกรรมวันปiจฉิมนิเทศ                                                                                                      

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100 ของการจัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียน                                                                                        ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100 ของการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

ใหUแก_นักเรียนไดUฝากเงินสัปดาหRละ 1 วัน                                                                                    

รUอยละ100 ของการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียนใหUแก_

นักเรียนไดUฝากเงิน  รอสรุปผลส้ินปuการศึกษา 

รUอยละ 100 งานทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน

บUานสันถนนไดUรับการพัฒนา                                                                           

รUอยละ  100 ผูUรับบริการทุกคนพึงพอใจในงานบริการ

งานทะเบียนนักเรียน 

รอสรุปผลปลายภาคเรียน 

รUอยละ 100 ของการกิจกรรมงานแนะแนว/ระบบ

ดูแลช_วยเหลือนักเรียน ไดUรับการบริการอย_างท่ัวถึง                                                          

รUอยละ 100 กิจกรรมงานแนะแนว/ระบบดูแล

ช_วยเหลือนักเรียน มีการบริการอย_างท่ัวถึง                                                          

รUอยละ 100ของการจัดกิจกรรมกีฬาตUานยาเสพติด

นักเรียนไดUร_วมงานอย_างท่ัวถึง                                                                                         

 ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ  100 ของการจัดกิจกรรมเขUาค_ายคุณธรรม

มัธยม  มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ  100 ของการจัดกิจกรรมเขUาค_ายคุณธรรม 

.ระดับประถม   มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การ                                                                                                                                                                      

 ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ  100 ของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเรียนรวม 

 ยังไม_ไดUดำเนินการ 

 

 

 

 



1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

               - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

6 งบประมาณในการดำเนินการ  121,100.00 บาท 

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ    การเบิกจ_ายยังไม_ครบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   
 

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1. ช่ือโครงการ โครงการโรงเรียนสุจริต 

2. งบประมาณ –เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน15,000.00   บาท   

3. ผู7รับผิดชอบโครงการ    นายภาณุวัฒนR จันแปงเงิน 

4.สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษายุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสการ

เขUาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหUท่ัวถึงครอบคลุมผูUเรียนใหUไดUรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและ

มีคุณภาพ สนองยุทธศาสตรR โรงเรียนบUานสันถนน ท่ี 2 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคR 

5. การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว (✓ ) อยู_ระหว_างดำเนินการ () ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7. ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  
 

ส_วนท่ี 2 ขUอมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

 1. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

 2 สาระสำคัญของโครงการ  

           โรงเรียนเปhนส_วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพรUอมผูUเยาวRใหUเปhนผูUใหญ_ท่ี

ดีในสังคม การสรUางลักษณะนิสัยใหUนักเรียนรูUจักระเบียบ ขUอบังคับ กฎเกณฑRและกติกาตลอดจนรูUจักรับผิดชอบ

หนUาที่ที่ตนพึงมีต_อหมู_คณะ ชุมชน และสังคมไดUอย_างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบ

ประชาธิปไตยมาใชUในโรงเรียน เพื่อเปhนการปูพื้นฐานประชาธิปไตยใหUดีขึ้นและรูUจักปฏิบัติตนใหUถูกตUองตาม

ภาระหนUาท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยใหUสามารถดำรงตนใหUอยู_ในสังคมไดUอย_างเปhนสุข 

ตามที่โรงเรียนบUานสันถนน ไดUจัดทำโครงการส_งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่ผ_านมาทำใหUโรงเรียนสามารถ

พัฒนาการวางรากฐานประชาธิปไตยใหUกับนักเรียนดUวยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนับว_ามีความสำคัญยิ่งต_อ

ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRเปhนประมุข เพราะจะไดUฝtกฝนการปฏิบัติ การสรUาง

พฤติกรรมของเด็กใหUเกิดการเรียนรูUในระบบหนUาที่ที่ตนเองพึงจะมีต_อประเทศชาติ โดยใหUรูUสิทธิ หนUาที่ และ

บทบาทของตนเองในวิถีประชาธิปไตยที่ถูกตUองต_อไป ทางโรงเรียนตระหนักดีว_าถUานักเรียนเกิดการเรียนรูUเรื่อง

ประชาธิปไตยไปจากโรงเรียน เมื่อนักเรียนเติบโตเปhนผูUใหญ_ในวันขUางหนUาจะเปhนกำลังสำคัญในการนำพา

ประเทศไปสู_การปกครองที่เขUมแข็งและมีความสามัคคี มีความรัก ความผูกพันและหวงแหนในการปกครอง

แบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยRเปhนประมุข ดUวยเหตุผลดังกล_าวโรงเรียนจึงดำเนินโครงการส_งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนต_อเน่ืองต_อไป 

3.วัตถุประสงคSของโครงการ 



      3.1. เพ่ือใหU นักเรียนสรรหาตัวแทนของตนเอง และปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน  

      3.2 เพ่ือใหU นักเรียนฝtกการทำงานร_วมกัน รูUจักปรับตัวเขUากับผูUอ่ืนไดU รูUจักเสียสละ ตรงต_อเวลา รับผิดชอบ

ต_อตนเอง รูUจักใชUเหตุผล มีความเขUาใจ และเคารพในความคิดของผูUอ่ืน มีนิสัยความเปhนผูUนำผูUตามท่ีดี และมี

ความสามัคคีจากการเรียนรูUวิถีการทางประชาธิปไตย 

      3.3  เพ่ือใหUนักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เปhนท่ียอมรับของสังคม  
 

4.เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

 4.1 ผลผลิต (Outputs) 

                      4.1.1นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทำงานสำเร็จ 

     4.1.2 นักเรียนทำงานร_วมกับผูUอ่ืนไดUอย_างมีความสุข 

4.1.3 นักเรียนมีความม่ันใจ กลUาแสดงออกอย_างเหมาะสมและใหUเกียรติผูUอ่ืน 

4.2 ผลลัพธS (Outcomes) 

4.2.1. นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทำงาน  

4.2.2. นักเรียนทำงานร_วมกับผูUอ่ืนไดU  

4.2.3. นักเรียนมีความม่ันใจ กลUาแสดงออกอย_างเหมาะสม และใหUเกียรติผูUอ่ืน    
 

กิจกรรม    

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

  กิจกรรมเขตรับผิดชอบหมู_สี  
 

 สFวนท่ี3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของคณะครูและนักเรียน                                                                                                   

มีการฝtกปฏิบัติกิจกรรมใหUกับนักเรียนทุกคน    

รUอยละ100 มีการดำเนินงานการจัดกิจกรรม แต_ยังไม_

ครบกิจกรรม  รอสรุปผลปลายปuการศึกษา 

รUอยละ100ของคณะครูและนักเรียน                                                                                                   

มีการ   ฝtกปฏิบัติกิจกรรมใหUกับนักเรียนทุกคน    

รUอยละ100 มีการดำเนินงานการจัดกิจกรรม แต_ยังไม_

ครบกิจกรรม  รอสรุปผลปลายปuการศึกษา 
 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

               - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  



6 งบประมาณในการดำเนินการ 15,000.00     บาท 

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ    ยังไม_ไดUเบิกจ_าย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   
 

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1. ช่ือโครงการ โครงการ Zero Waste                                                                                                    

2. งบประมาณ –เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน 1,000.00 บาท   

3. ผู7รับผิดชอบโครงการ   นางสาวธวัลพร  บุตรศรี 

4.สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษายุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสการ

เขUาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหUท่ัวถึงครอบคลุมผูUเรียนใหUไดUรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและ

มีคุณภาพ สนองยุทธศาสตรR โรงเรียนบUานสันถนน ท่ี 2 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคR 

5. การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว (✓ ) อยู_ระหว_างดำเนินการ () ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7. ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  
 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

 1. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

 2 สาระสำคัญของโครงการ  

           ปiญหาดUานส่ิงแวดลUอมท่ีรุนแรงมากข้ึนทุกวันน้ี ส_วนหน่ึงมาจาก ขยะ ซ่ึงเปhนปiญหาพ้ืนฐานของชุมชน

และโรงเรียนบUานสันถนน หมู_ท่ี 1 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม_สาย จังหวัดเชียงราย ก_อใหUเกิดผลกระทบต_อ

ส่ิงแวดลUอมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช_น การท้ิงขยะไม_ลงถัง การคัดแยกขยะไม_ถูกตUอง การกำจัดขยะ

ไม_ถูกวิธี และการนำขยะไปรีไซเคิลไม_ถูกวิธี พระราชบัญญัติการสาธารณสุขใหUความหมายว_าขยะมูลฝอยคือ

เศษกระดาษเศษผUาเศษอาหารเศษสินคUาถุงพลาสติกภาชนะใส_อาหารมูลสัตวRเถUาหรือซากสัตวRรวมถึงส่ิงอ่ืนส่ิง

ใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาดท่ีเล้ียงสัตวRหรือท่ีอ่ืนๆ องคRการอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) ไดUใหU

ความหมายแก_ขยะมูลฝอยไวUว_าคือส่ิงของจากบUานเรือนท่ีประชาชนไม_ตUองการแลUวมีผูUนำไปใชUประโยชนRจน

สุดทUายไม_มีผูUนำไปใชUประโยชนRไดUแลUวและถูกท้ิงใหUกับองคRกรปกครองส_วนทUองถ่ินไปกำจัดจัดเก็บและขนส_งน่ัน

หมายความว_าส่ิงของท่ีเราท้ิงจากท่ีบUานถUายังมีคนนำไปใชUประโยชนRต_อไดUส่ิงน้ันก็จะยังไม_ใช_ขยะจาก

ความหมายดังกล_าวไดUรับการตอกย้ำดUวยแนวคิดท่ีเห็นคุณค_าจากขยะดังเช_น“พอเพียง = enough” “ขยะคือ

ทรัพยากร” การใชUทรัพยากรอย_างพอดีเห็นคุณค_าบวกกับการใชUภูมิปiญญาชาวบUานกับวัสดุเหลือใชUท่ีมีรอบบUาน

เปhนแนวทางหน่ึงในการแกUปiญหาขยะ นอกจากน้ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดUจัดทำแผนแม_บทการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือ

เปhนการสรUางจิตสำนึก และรณรงคRการคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยท่ีตUนทางใหUแก_นักเรียนและเยาวชนใน

โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห_งในสังกัดและจากท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 



           โรงเรียนบUานสันถนน มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน 244 คน ผูUบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

20 คน รวมท้ังส้ิน 264 คน เปÇดทำการสอนต้ังแต_ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปuท่ี 3 ยังขาดความรูUความ

เขUาใจในการคัดแยกขยะรวมท้ังตUองการใหUทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเร่ืองดังกล_าว จึงจัดทำโครงการ 

“โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste” ข้ึนท้ังน้ีโดยมีวัตถุประสงคRเพ่ือปลูกจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะและการนำ

ขยะกลับมาใชUประโยชนRใหม_ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพ่ือส_งไปกำจัดอย_างถูกตUองสรUางระบบการเรียนรูUผ_าน

กิจกรรมต_างๆ ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงคSของโครงการ 

         3.1. เพ่ือใหU ผูUบริหาร คณะครู และบุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักในเร่ืองขยะสามารถแยก

ขยะมูลฝอยไดU 

         3.2.  เพ่ือใหUมีอุปกรณRและสถานท่ีรองรับขยะท่ีเพียงพอ  

         3.3  เพ่ือทำใหUปริมาณขยะลดลง 
 

4.เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

4.1 ผลผลิต (Outputs) 

             4.1.1 ผูUบริหาร คณะครู และบุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักในเร่ืองขยะสามารถ

แยกขยะมูลฝอยไดU 

    4.1.2. มีอุปกรณRและสถานท่ีรองรับขยะท่ีเพียงพอ  

            4.1.3. ปริมาณขยะลดลง 
  

   4.2 ผลลัพธS                                                                                            

  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการของการลดการคัดแยกขยะ

และการนำขยะกลับมาใชUประโยชนRใหม_และนำมาใชUในชีวิตประจำวัน  
 

กิจกรรม                     

  กิจกรรมการใหUความรูUความเขUาใจในเร่ืองขยะ 

  กิจกรรมเสียงตามสายใหUความรูUแก_ครู นักเรียน 

  กิจกรรมแยกขยะจากหUองเรียน -ขยะกระดาษ -ขยะพลาสติก -ขยะท่ัวไป –ขยะอันตราย 

  กิจกรรมการลด การใชUซ้ำ และคัดแยกนำกลับมาใชUประโยชนR (3Rs)  

  กิจกรรมนำขยะกลับมาใชUใหม_ – ผลิตปุãยชีวภาพ 

 กิจกรรมธนาคารขยะ/ฐานการเรียนรูUขยะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - การคัดแยก

ขยะ – รับซ้ือ ขายขยะจากหUองเรียน  

 กิจกรรมคัดแยกขยะ - ขยะเปuยก - ขยะรีไซเคิล - ขยะท่ัวไป - ขยะอันตราย   
  



สFวนท่ี3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของคณะครูและนักเรียน                                                                                                   

มีการปฏิบัติทุกกิจกรรมเก่ียวกับขยะ   

รUอยละ100 มีการดำเนินงานการจัดกิจกรรม แต_ยังไม_

ครบกิจกรรม  รอสรุปผลปลายปuการศึกษา 
 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

6 งบประมาณในการดำเนินการ 1,000.00 บาท 

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ    ยังไม_ไดUเบิกจ_าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   
 

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1.ช่ือโครงการ   โครงการโรงเรียนหน่ึงคุณภาพหน่ึงตำบล 

2.งบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน 55,000.00 บาท   

3.ผู7รับผิดชอบโครงการ    นายภาณุวัฒนR จันแปงเงิน 

4.สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูUเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

สนองกลยุทธR โรงเรียนบUานสันถนน ท่ี 2 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคR 

5.การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว () อยู_ระหว_างดำเนินการ (✓) ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6.ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7.ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  
 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

 1. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

 2 สาระสำคัญของโครงการ  

         โรงเรียนบUานสันถนนไดUรับคัดเลือกจาก  พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  3  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักว_าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนUมเพิ่มสูงขึ้นอย_างต_อเนื่อง ซึ่งส_วน

หนึ่งเปhนผลมาจากอัตราการเกิดของประชากร ลดตํ่าลง ส_งผลต_อคุณภาพนักเรียนและประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดUกําหนด มาตรการรวมและเลิกโรงเรียนขนาด

เล็กอย_างต_อเน่ืองจนถึงปiจจุบันการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความสำคัญอย_างย่ิง 

        โดยตั้งเปmาหมาย คือ โรงเรียนเปhนศูนยRกลางของชุมชน เปhนตUนแบบ ที่มีความพรUอมในการใหUบริการทาง

การศึกษาอย_างมีคุณภาพ เปhนการสรUางโรงเรียนใหUมีความพรUอมในดUานการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณRและ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต_อการเรียนรูU ผูUบริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ส_งเสริมการมีส_วนร_วมระหว_าง

โรงเรียน ชุมชน และหน_วยงานอื่น ๆ ในการส_งเสริมและสนับสนุนใหUเกิดการจัดกระบวนการเรียนรู Uที ่มี

ประสิทธิภาพใหUกับผู Uเรียน ชุมชนมีส_วนร_วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที ่เปhนประโยชนR เชื ่อมโยง

ความสัมพันธRกับชุมชนไดUอย_างต_อเนื่องสรUางโอกาสใหUนักเรียนในพื้นที่ไดUพัฒนาอย_างเต็มท่ี โรงเรียนกลายเปhน

ศูนยRรวม หรือเปhนแหล_งการเรียนรูUของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรูUสึกเปhนเจUาของ ตลอดจนสามารถสรUาง

ความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส_งบุตรหลานเขUามาเรียน นำไปสู_การลด

ค_าใชUจ_ายของผูUปกครอง ซึ่งถือเปhนหลักประกันกับชุมชนว_า โรงเรียนคุณภาพเหล_านี้จะส_งเสริมและสนับสนุนใหU

นักเรียนไดUรับความรูU กระบวนการและทักษะที่จำเปhนต_อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเปhนพลเมืองไทยไดUอย_าง

มีประสิทธิภาพ 



ดังนั้นโรงเรียนบUานสันถนนตระหนักถึงความสำคัญในการส_งเสริมคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

และกิจกรรมพัฒนาผูUเรียนทุกดUาน จึงจัดทำโครงการโรงเรียนหนึ่งคุณภาพหนึ่งตำบล เพื่อส_งเสริมการมีส_วน

ร_วมระหว_างโรงเรียนและชุมชน ตลอดไปจนถึงการสรUางความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของ

โรงเรียน  

   

3.วัตถุประสงคSของโครงการ 

  3.1เพ่ือใหUนักเรียนไดUมีทักษะพ้ืนฐานพัฒนาการดUานอารมณRและจิตใจสมวัย 

 3.2 เพ่ือใหUนักเรียนช่ืนชอบและตอบสนองต_อดนตรีและการเคล่ือนไหว 

3.3 เพ่ือใหUนักเรียนมีความสนใจและเขUาร_วมกิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหว 
 

4.เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

4.1 ผลผลิต (Outputs)                                                                                                   

  4.1.1 นักเรียนทุกคนไดUรับการส_งเสริมคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม

พัฒนาผูUเรียนทุกดUาน 

           4.2  ผลลัพธS (Outcomes) 

  4.2.1- เพ่ือใหUนักเรียนไดUมีทักษะพ้ืนฐานพัฒนาการดUานอารมณRและจิตใจสมวัย 

4.2.2- เพ่ือใหUนักเรียนช่ืนชอบและตอบสนองต_อดนตรีและการเคล่ือนไหว 

4.2.3- เพ่ือใหUนักเรียนมีความสนใจและเขUาร_วมกิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหว 

                                                                                                

กิจกรรม                     

 กิจกรรมคีตศิลปçดนตรีพ้ืนเมือง 

กิจกรรมดุริยางคRสากล 

กิจกรรมนาฏศิลปçสัมพันธR 
 

 สFวนท่ี3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของนักเรียนท่ีเปhนสมาชิก                                                                                                   

มีการปฏิบัติทุกกิจกรรมเก่ียวกับคีตศิลปçดนตรี

พ้ืนเมือง  

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของนักเรียนท่ีเปhนสมาชิก                                                                                              

มีการฝtกซUอม  กิจกรรม ดุริยางคRสากล                                                                                                   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของมีการปฏิบัติทุกกิจกรรมเก่ียวกับ

นาฏศิลปçสัมพันธR  

ยังไม_ไดUดำเนินการ 



 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

5 งบประมาณในการดำเนินการ 55 ,000.00 บาท 

6 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ    ยังไม_ไดUเบิกจ_าย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1. ช่ือโครงการ    ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 

2. งบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน 49,896.00 บาท   

3. ผู7รับผิดชอบโครงการ  นางเนตรนภา  สุทธกุล    

4. สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา  กลยุทธSท่ี 2 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคR 

สนองกลยุทธR โรงเรียนบUานสันถนน  กลยุทธRท่ี 3  พัฒนาทักษะอาชีพ 

5. การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว () อยู_ระหว_างดำเนินการ (✓) ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7. ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  
 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

 1. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

 2 สาระสำคัญของโครงการ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดUกำหนดทักษะเปhนสมรรถนะสำคัญ       

ที่ผูUเรียนทุกคนพึงไดUรับการพัฒนา ทั้งดUานความรูUความรูUสึกนึกคิด ใหUรูUจักสรUางสัมพันธRอันดีระหว_างบุคคลรูUจัก

จัดการปiญหาและความขัดแยUงต_าง ๆ อย_างเหมาะสมปรับตัวใหUทันกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลUอมรูUจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม_พึงประสงคRที่ส_งผลกระทบต_อตนเองและผูUอื่นปmองกันตัวเองในภาวะ

คับขันและจัดการกับชีวิตอย_างมีประสิทธิภาพสอดคลUองกับวัฒนธรรมและสังคม 

การศึกษาเปhนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรูU ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนใหU เปhน

พลเมืองที ่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเปhนกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู_การประกอบอาชีพ รายไดU 

ประสิทธิภาพของการทำงาน และการพ่ึงพาตนเองไดUในท่ีสุด ดังน้ัน หากจะมุ_งหวังใหUการพัฒนาประเทศเปhนไป 

อย_างสมบูรณRราบรื่น ก็มีความจำเปhนอย_างยิ่งที่จะตUองกระจายโอกาสทางการศึกษาใหUแก_เด็กและเยาวชนอย_าง 

ทั่วถึง อย_างไรก็ตามปiญหาความยากจนยังเปhนอุปสรรคที่ทำใหUเด็กและเยาวชนไทยส_วนหนึ่งขาดโอกาสทาง 

การศึกษา ตUอกออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม_ไดUศึกษาต_อในระดับที่สูงขึ้น โรงเรียนบUานสันถนนมองเห็น

ความสำคัญของการฝtกทักษะดUานอาชีพ  ตUองการฝtกทักษะอาชีพใหUกับนักเรียน โดยการนำภูมิปiญญาทUองถ่ินท่ี

มีความรูUความชำนาญในอาชีพต_างๆ  มาใหUความรูUกับนักเรียน เพื่อใหUนักเรียนนำความรูUที่ไดUมาปฏิบัติจริง 

จำหน_ายผลิตภัณฑRท่ีไดU และมีรายไดUระหว_างเรียน ตลอดจนนำไปสู_การประกอบอาชีพในอนาคต 

 

3.วัตถุประสงคSของโครงการ 

3.1.เพ่ือพัฒนาผูUเรียนใหUมีความรูU ทักษะ และดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ 



3.2.เพ่ือฝtกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน 

33.เพ่ือสรUางแรงบันดาลใจใหUเด็กคUนหาการประกอบอาชีพท่ีสนใจ ถนัดเหมาะสมกับวัย 

3.4.เพ่ือส_งเสริมสนับสนุนการสรUางงานและอาชีพใหUกับนักเรียนใหUมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดUแก_ตนเอง

และครอบครัว นำไปสู_การประกอบอาชีพในอนาคตโครงการ 

4  เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

4.1 ผลผลิต (Outputs)                                                                                                   

  4.1.1 นักเรียนปuการศึกษา 2565 ไดUรับการพัฒนาทักษะอาชีพ  พัฒนาตนเองตามความ

สนใจและความถนัด อย_างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรูU 

4.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปuการศึกษา 2565 จัดกิจกรรมการเรียนรูU  

 ส_งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพใหUกับผูUเรียนไดUอย_างสรUางสรรคRและมีประสิทธิภาพ 

4.2  ผลลัพธS (Outcomes) 

  นักเรียนมีทัศคติท่ีดีต_ออาชีพ  มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ  และมีขUอมูลประกอบการ

ตัดสินใจประกอบการอาชีพ   ท่ีสามารถสรUางรายไดUระหว_างเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

กิจกรรม                     

  กิจกรรม ภูมิปiญญาทUองถ่ิน(มัธยม) 

 กิจกรรม ตลาดนัดเหลืองแดง 

 กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงสวนครัวตามฤดูกาล (มัธยม) 

 กิจกรรมกิจกรรมหUองเรียนฝtกอาชีพ 

 กิจกรรมกิจกรรมส_งเสริมอาชีพตัดเย็บถุงผUา 
 

สFวนท่ี3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของนักเรียนระดับมัธยมตUนมีการเรียนรูU

และปฏิบัติทุกกิจกรรม   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของนักเรียนทุกระดับ มีการเรียนรูUและ

ปฏิบัติทุกกิจกรรม   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของนักเรียน ระดับมัธยมตUน มีการ

เรียนรูUและปฏิบัติทุกกิจกรรม   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของนักเรียนทุกระดับ มีการเรียนรูUและ

ปฏิบัติทุกกิจกรรม   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 



ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปuท่ี 

3 มีการเรียนรูUและปฏิบัติทุกกิจกรรม   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........ยังไม_ไดUดำเนินงานและรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

6 งบประมาณในการดำเนินการ 49,896.00 บาท    บาท 

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ    ยังไม_ไดUเบิกจ_าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทัศนRท่ีเอ้ือต_อการเรียนรูU 

2. งบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน  120,857.35  บาท   

3. ผู7รับผิดชอบโครงการ     นางสาววีณา   เบิกบาน      

4. สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี  4   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธR โรงเรียนบUานสันถนน ท่ี  5 พัฒนาแหล_งเรียนรูUและระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

5. การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว () อยู_ระหว_างดำเนินการ (✓) ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7. ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_ 
  

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

 1. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

 2 สาระสำคัญของโครงการ                

โรงเรียนเปhนสถานศึกษาที่ใหUการศึกษาแก_เยาวชนเพื่ออบรมบ_มนิสัยใหUทุกคนเปhนคนดี มีความรูU  

มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู_ในสังคมไดUอย_างมีความสุข ปiจจุบันสภาพแวดลUอมดUานภูมิทัศนR อาคารเรียน 

อาคารประกอบการบางส_วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใชUงานมานาน จึงควรซ_อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อใหUไดU

ประโยชนRใชUสอยใหUมากที่สุด ทั้งยังเอื้อใหUการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชนRสูงสุดต_อนักเรียน    

               สภาพแวดลUอมดี มีผลต_อการจัดการเรียนการสอนเปhนอย_างมาก ตลอดจนมีผลต_อการพัฒนาการ

ทางดUานร_างกาย จิตใจ สติปiญญา อารมณR และสังคม ของนักเรียน โรงเรียนเปรียบเสมือนบUานหลังที่สองของ

นักเรียน ซึ ่งตUองใชUชีวิตเพื ่อหาประสบการณRในวันหนึ ่งๆ มากกว_าอยู _ที ่บUานซึ ่งสมควรเอาใจใส_ดูแลเปhน

พิเศษ ฉะนั้นการจัดสภาพแวดลUอม การปรับภูมิทัศนR ใหUมีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมและลดภาวะที่เปhนพิษ จึง

เปhนส่ิงสำคัญท่ีทางโรงเรียนไดUดำเนินการตามโครงการน้ี 
 

3. วัตถุประสงคSของโครงการ 

3.1. เพ่ือใหUการใชUหUองต_างๆ ไดUเต็มประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใชUอย_างชัดเจน 

 3.2. เพ่ือใหUอาคารต_างๆ มีอายุการใชUงานมากข้ึน 

 3.3 เพ่ือจัดหUองและสถานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนไดUกับความตUองการของครูและนักเรียน 

 

4  เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 



4.1 ผลผลิต (Outputs)                                                                                                   

 4.1.1 วัสดุหUองหUองปฏิบัติการวิทยาศาสตรR ระบบเสียงตามสายของโรงเรียน และภูมิทัศนRในโรงเรียนมี

ความสวยงาม สะดวกในการใชUงาน 

4.1.2รUอยละของนักเรียนมีทักษะในการเรียนเพ่ิมข้ึน   

4.2  ผลลัพธS (Outcomes) 

 รUอยละของผูUใชUบริการมีความพึงพอใจและมีความปลอดภัยในสวัสดิภาพดUานต_างๆ 
 

กิจกรรม                     

 กิจกรรมปรับปรุงหUองปฏิบัติการวิทยาศาสตรR 

กิจกรรมปรับปรุงระบบเสียงตามสายโรงเรียน 

กิจกรรมปรับภูมิทัศนR 
 

สFวนท่ี3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของนักเรียนระดับประถมศึกษามีการ

เรียนรูUและปฏิบัติทางวิทยาศาสตรRทุกกิจกรรม   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของกิจกรรมการปรับปรุงระบบเสียง มี

จัดทำทุกกิจกรรม   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของกิจกรรมการปรับภูมิทัศนRมีการ

ปฏิบัติทุกกิจกรรม   

มีการดำเนินการ  รUอยละ  50  ของกิจกรรมท้ังหมด 

 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ........ ดำเนินงานบUางแลUวและรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

6 งบประมาณในการดำเนินการ 120,857.35   บาท    บาท 

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ    

1. กิจกรรมปรับปรุงหUองปฏิบัติการวิทยาศาสตรR ยังไม_ไดUเบิกจ_าย 

2.กิจกรรมปรับปรุงระบบเสียงตามสายโรงเรียน ยังไม_ไดUเบิกจ_าย 

3.กิจกรรมปรับภูมิทัศนR เบิกจ_ายไปแลUว  15,000  บาท คงเหลือ  15,857.35 

 



แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1. ช่ือโครงการ     โครงการส_งเสริมค_าใชUจ_ายการศึกษาเรียนฟรี 15 ปu 

2. งบประมาณ  งบส_งเสริมค_าใชUจ_ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรียนฟรี  15  ปuเงิน  จำนวน 558,471.62 

บาท  

3. ผู7รับผิดชอบโครงการ    นางจันเพ็ญ  นาทะสัน   

4.  สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพผูUเรียนในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สนองกลยุทธR โรงเรียนบUานสันถนน ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีส_วนร_วม. 

5. การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว (✓) อยู_ระหว_างดำเนินการ () ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7. ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  
 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

 1. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

 2 สาระสำคัญของโครงการ  

ดUวยรัฐธรรมนูญแห_งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดUบัญญัติว_า “บุคคลย_อมมีสิทธิเสมอใน

การรับการศึกษาไม_นUอยกว_า 12 ปu ที่รัฐตUองจัดใหUอย_างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม_เก็บค_าใชUจ_าย” คือโครงการ

เรียนฟรี 15 ปuอย_างมีคุณภาพ  งบประมาณที่รัฐช_วยเหลือนั้นมี 5 ส_วนดUวยกัน  คือ ค_าเล_าเรียน  แบบเรียน  

เส้ือผUา  ค_าอุปกรณRการเรียน กิจกรรมพัฒนาผูUเรียน  โดยจะไดUรับเงินสดไปจัดซ้ือเอง 2 ส_วน  คือ ค_าเส้ือผUาและ

ค_าอุปกรณRการเรียน ท้ังน้ีโครงการเรียนฟรี 15 ปuอย_างมีคุณภาพจึงเปhนโครงการท่ีนอกจากสะทUอนใหUเห็นความ

ตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส_งเสริมสนับสนุนดUานการศึกษาและการลงทุนดUานปiญญายังเปhนโครงการที่ช_วยลด

ภาระของผูUปกครอง  และเปÇดโอกาสใหUเด็กไทยทุกคนไดUเขUาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย_างท่ัวถึงเท_าเทียม   

โรงเรียนบUานสันถนนจึงจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จัดทำกิจกรรมโครงการส_งเสริมค_าใชUจ_าย

การศึกษาเรียนฟรี 15 ปu 

3.วัตถุประสงคSของโครงการ 

3.1.เพ่ือสรUางโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก_เด็ก เยาวชน  และประชาชนอย_าง 

ทั่วถึงมีคุณภาพ และเปhนธรรม ตามนโยบายเร_งด_วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ โดยใหUนักเรียนทุกคนมีโอกาส

ไดUรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม_เสียค_าใชUจ_าย ตามรายการที่รัฐสนับสนุน ไดUแก_  หนังสือเรียน อุปกรณRการ

เรียน เคร่ืองแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูUเรียน อย_างเท_าเทียมกัน 

4.เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 



4.1 ผลผลิต (Outputs)                                                                                                   

  นักเรียนทุกคนไดUรับการส_งเสริมคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา 

 ผูUเรียนทุกดUาน 

           4.2  ผลลัพธS (Outcomes) 

  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคRตามท่ีหลักสูตร 

 กำหนด 

กิจกรรม                     

 กิจกรรมการจัดซ้ือหนังสือเรียน 8  สาระ 

กิจกรรมการสนับสนุน เคร่ืองแบบนักเรียน 

กิจกรรมสนับสนุนค_าอุปกรณRการเรียน 

กิจกรรมการฝtกทักษะเพ่ือการแข_งขันทางวิชาการ 

กิจกรรมการฝtกทักษะ นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

กิจกรรมศึกษาแหล_งเรียนรูUสรUางปiญญา 

กิจกรรมค_ายลูกเสือ/เนตรนารี   

กิจกรรมส_งเสริมผูUเรียนในการใชUส่ือสารสนเทศ 

กิจกรรมปmองกันและควบคุมโรคติดต_อโคโรน_าไวรัส2019 
  

สFวนท่ี3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของการจัดซ้ือหนังสือเรียนก_อนเปÇด

ภาคเรียน 

รUอยละ 100  ดำเนินการเรียบรUอยแลUว 

รUอยละ100ของกิจกรรมสนับสนุนเคร่ืองแบบ

นักเรียนทุกคนภาคเรียนละ 1  คร้ัง 

 รUอยละ 100  ดำเนินการเรียบรUอยแลUว 

รUอยละ100ของสนับสนุนค_าอุปกรณRการเรียน มี

การจัดการเบิกจ_ายใหUแก_นักเรียนทุกคน   

 รUอยละ 100  ดำเนินการเรียบรUอยแลUว 

รUอยละ100ของ การฝtกทักษะเพ่ือการแข_งขันทาง

วิชาการเพ่ือการแขUงขัน 

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของการฝtกทักษะเพ่ือนำเสนอผลงาน

ทางวิชาการ    

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของการกิจกรรมศึกษาแหล_งเรียนรูU

สรUางปiญญามีการจัดกิจกรรม 

รUอยละ 100  ดำเนินการแลUว 



ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

 รUอยละ100ของการจัดกรรมค_ายลูกเสือ/เนตรนารี  

จะมีการจัดกิจกรรมและรายงานผล 

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของการจัดกรรมค_ายกิจกรรมส_งเสริม

ผูUเรียนในการใชUส่ือสารสนเทศและมีการรายงานผล 

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100มีกิจกรรมปmองกันและควบคุมโรคติดต_อ

โคโรน_าไวรัส2019และมีการรายผล 

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........มีการดำเนินงานบางกิจกรรมและรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

6 งบประมาณในการดำเนินการ 558,471.62   บาท   คงเหลือ298,591 บาท 

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ      

1. กิจกรรมการจัดซ้ือหนังสือเรียน 8  สาระ   มีการเบิกจ_ายแลUว 

2.กิจกรรมการสนับสนุน เคร่ืองแบบนักเรียน  เบิกจ_าย 89,640บาท 

3. กิจกรรมสนับสนุนค_าอุปกรณRการเรียน   เบิกจ_าย 44,040บาท 

4.กิจกรรมการฝtกทักษะเพ่ือการแข_งขันทางวิชาการ  ยังไม_มีการเบิกจ_าย 

5.กิจกรรมการฝtกทักษะ นำเสนอผลงานทางวิชาการ  ยังไม_มีการเบิกจ_าย 

6.กิจกรรมศึกษาแหล_งเรียนรูUสรUางปiญญา   เบิกจ_าย126,200 บาท 

7.กิจกรรมค_ายลูกเสือ/เนตรนารี      ยังไม_มีการเบิกจ_าย 

8.กิจกรรมส_งเสริมผูUเรียนในการใชUส่ือสารสนเทศ  ยังไม_มีการเบิกจ_าย 

9.กิจกรรมปmองกันและควบคุมโรคติดต_อโคโรน_าไวรัส2019 ยังไม_มีการเบิกจ_าย 
 
 
 
 

 

 

 



 

แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1.ช่ือโครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการใชUเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน 

การสอน 

2.งบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน 49,896.00 บาท   

3.ผู7รับผิดชอบโครงการ  นางเนตรนภา  สุทธกุล    

4.สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา  กลยุทธRท่ี 2 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคR 

สนองกลยุทธR โรงเรียนบUานสันถนน  กลยุทธRท่ี 3  พัฒนาทักษะอาชีพ 

5.การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว () อยู_ระหว_างดำเนินการ (✓) ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6.ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7.ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  
 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

 1. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

 2 สาระสำคัญของโครงการ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดUกำหนดทักษะเปhนสมรรถนะสำคัญ       

ที่ผูUเรียนทุกคนพึงไดUรับการพัฒนา ทั้งดUานความรูUความรูUสึกนึกคิด ใหUรูUจักสรUางสัมพันธRอันดีระหว_างบุคคลรูUจัก

จัดการปiญหาและความขัดแยUงต_าง ๆ อย_างเหมาะสมปรับตัวใหUทันกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลUอมรูUจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม_พึงประสงคRที่ส_งผลกระทบต_อตนเองและผูUอื่นปmองกันตัวเองในภาวะ

คับขันและจัดการกับชีวิตอย_างมีประสิทธิภาพสอดคลUองกับวัฒนธรรมและสังคม 

การศึกษาเปhนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรูU ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนใหU เปhน

พลเมืองที ่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเปhนกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู_การประกอบอาชีพ รายไดU 

ประสิทธิภาพของการทำงาน และการพ่ึงพาตนเองไดUในท่ีสุด ดังน้ัน หากจะมุ_งหวังใหUการพัฒนาประเทศเปhนไป 

อย_างสมบูรณRราบรื่น ก็มีความจำเปhนอย_างยิ่งที่จะตUองกระจายโอกาสทางการศึกษาใหUแก_เด็กและเยาวชนอย_าง 

ทั่วถึง อย_างไรก็ตามปiญหาความยากจนยังเปhนอุปสรรคที่ทำใหUเด็กและเยาวชนไทยส_วนหนึ่งขาดโอกาสทาง 

การศึกษา ตUอกออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม_ไดUศึกษาต_อในระดับที่สูงขึ้น โรงเรียนบUานสันถนนมองเห็น

ความสำคัญของการฝtกทักษะดUานอาชีพ  ตUองการฝtกทักษะอาชีพใหUกับนักเรียน โดยการนำภูมิปiญญาทUองถ่ินท่ี

มีความรูUความชำนาญในอาชีพต_างๆ  มาใหUความรูUกับนักเรียน เพื่อใหUนักเรียนนำความรูUที่ไดUมาปฏิบัติจริง 

จำหน_ายผลิตภัณฑRท่ีไดU และมีรายไดUระหว_างเรียน ตลอดจนนำไปสู_การประกอบอาชีพในอนาค 



3. วัตถุประสงคSของโครงการ 

3.1.เพ่ือพัฒนาผูUเรียนใหUมีความรูU ทักษะ และดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ 

3.2.เพ่ือฝtกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน 

33.เพ่ือสรUางแรงบันดาลใจใหUเด็กคUนหาการประกอบอาชีพท่ีสนใจ ถนัดเหมาะสมกับวัย 

3.4.เพ่ือส_งเสริมสนับสนุนการสรUางงานและอาชีพใหUกับนักเรียนใหUมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดUแก_ตนเอง

และครอบครัว นำไปสู_การประกอบอาชีพในอนาคตโครงการ 

4.เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

4.1 ผลผลิต (Outputs)                                                                                                   

  4.1.1 นักเรียนปuการศึกษา 2565 ไดUรับการพัฒนาทักษะอาชีพ  พัฒนาตนเองตามความ

สนใจและความถนัด อย_างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรูU 

4.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปuการศึกษา 2565 จัดกิจกรรมการเรียนรูU  

 ส_งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพใหUกับผูUเรียนไดUอย_างสรUางสรรคRและมีประสิทธิภาพ 

            4.2  ผลลัพธS (Outcomes) 

  นักเรียนมีทัศคติท่ีดีต_ออาชีพ  มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ  และมีขUอมูลประกอบการ

ตัดสินใจประกอบการอาชีพ ท่ีสามารถสรUางรายไดUระหว_างเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

กิจกรรม                     

กิจกรรม ภูมิปiญญาทUองถ่ิน(มัธยม) 

กิจกรรม ตลาดนัดเหลืองแดง 

กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงสวนครัวตามฤดูกาล (มัธยม) 

กิจกรรมกิจกรรมหUองเรียนฝtกอาชีพ 

กิจกรรมกิจกรรมส_งเสริมอาชีพตัดเย็บถุงผUา 
 

สFวนท่ี3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของนักเรียนระดับมัธยมตUนมีการเรียนรูU

และปฏิบัติทุกกิจกรรม   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของนักเรียนทุกระดับ มีการเรียนรูUและ

ปฏิบัติทุกกิจกรรม   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของนักเรียน ระดับมัธยมตUน มีการ

เรียนรูUและปฏิบัติทุกกิจกรรม   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 



ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของนักเรียนทุกระดับ มีการเรียนรูUและ

ปฏิบัติทุกกิจกรรม   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

รUอยละ100ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปuท่ี 

3 มีการเรียนรูUและปฏิบัติทุกกิจกรรม   

ยังไม_ไดUดำเนินการ 

 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........ยังไม_ไดUดำเนินงานและรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

6 งบประมาณในการดำเนินการ 49,896.00 บาท    บาท 

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ    ยังไม_ไดUเบิกจ_าย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1.ช่ือโครงการ   โครงการส_งเสริมอาหารกลางวัน    

2.งบประมาณ   องคRการบริหารส_วนตำบลศรีเมืองชุม จำนวนเงินท้ังส้ิน  708,000   บาท  

3.ผู7รับผิดชอบโครงการ   นางศรันยา   ดอนชัย      

4.สนองยุทธศาสตรSเขตพ้ืนท่ี  สพป.ชร.3 ท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสการเขUาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหUท่ัวถึง

ครอบคลุมผูUเรียนใหUไดUรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

สนองยุทธศาสตรR โรงเรียนบUานสันถนน ท่ี 5 ส_งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5.การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว (✓) อยู_ระหว_างดำเนินการ () ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6.ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7.ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  
 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

1.พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

2 สาระสำคัญของโครงการ  

 อาหารเปhนปiจจัยสำคัญย่ิงต_อชีวิต และมนุษยR   อาหารมิไดUเปhนเพียงแต_ปiจจัยท่ีใหUร_างกายเจริญเติบโต   

และมีชีวิตอยู_เท_านั้นแต_อาหารที่มีคุณค_ายังมีส_วนสำคัญที่ช_วยใหUเกิดการพัฒนาสมอง  ทำใหUบุคคลมีปiญญา

เฉลียวฉลาด  จึงไดUรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับ นักเรียนชั้นอนุบาลปuที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปuที่  6  

เพื่อเปhนการแกUไขปiญหาเด็กนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน   ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหU

นักเรียนไดUรับประทานอาหารท่ีมีคุณค_าอย_างท่ัวถึง 

 

3.วัตถุประสงคSของโครงการ 

นักเรียนไดUรับประทานอาหารกลางวันเต็ม  100% และ  ท่ีมีคุณค_าถูกหลักโภชนาการนักเรียนไดUรับ

การสนับสนุนงบประมาณค_าอาหารกลางวันตามเปmาหมายท่ีกำหนดนักเรียนไดUรับงบประมาณรายหัว ๆ ละ  

21  บาท 
 
 
 
 

4  เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 



4.1 ผลผลิต (Outputs)                                                                                                   

   นักเรียนช้ันอนุบาลปuท่ี  2  ถึง  ช้ันประถมศึกษาปuท่ี  6  จำนวน  188    คน 

           4.2  ผลลัพธS (Outcomes) 

  4.2.1 นักเรียนช้ันอนุบาลปuท่ี 2 ถึง ช้ันประถมศึกษาปuท่ี 6 ไดUรับประทานอาหารกลางวันทุก

วัน (วันเปÇดทำการสอน) 

4.2.2.นักเรียนไดUรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค_าตามหลักโภชนาการท่ีดี 

4.2.3.นักเรียนช้ัน อนุบาลปuท่ี 2 ถึงช้ันประถมศึกษาปuท่ี 6  มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก

โรคภัยไขUเจ็บ 

4.2.4. นักเรียนมีน้ำหนัก ส_วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑRท่ีกำหนดไวU 

 

กิจกรรม                     

 กิจกรรมอาหารกลางวัน 
 

สFวนท่ี3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของการจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน

จัดทำกิจกรรมทุกวัน 

รUอยละ 100 อยู_ระหว_างการ ดำเนินการ รอสรุปผล 

 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........มีการดำเนินงาน และรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

6 งบประมาณในการดำเนินการ 708,000       บาท     

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ      มีการเบิกจ_ายตามจำนวนวันท่ีเปÇดทำการ 
   
 

 

 

 



 

แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1. ช่ือโครงการ     โครงการสัมพันธRชุมชน  

2. งบประมาณ งบทุนปiจจัยพ้ืนฐาน   -บาท   

3. ผู7รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธวัลพร  บุตรศรี 

4 สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธR โรงเรียนบUานสันถนน ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีส_วนร_วม 

5. การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว (✓) อยู_ระหว_างดำเนินการ () ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7. ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  
 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

 1. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

 2 สาระสำคัญของโครงการ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห_งชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที ่ 29 ใหU

สถานศึกษาร_วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคRกรชุมชน องคRกรทUองถ่ิน เอกชน องคRกรเอกชน องคRกรวิชาชีพ 

สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื ่น ส_งเสริมความเขUมแข็งของชุมชน โดยจัด

กระบวนการ เรียนรูUภายในชุมชนเพื่อใหUชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรูU ขUอมูลข_าวสารและ

รูUจักเลือกสรร ภูมิปiญญาและวิทยากรต_าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหUสอดคลUองกับสภาพปiญหาและความตUองการ 

รวมท้ังวิธีการ สนับสนุนใหUมีการแลกเปล่ียนประสบการณRการพัฒนาระหว_างชุมชนกับโรงเรียน 

โรงเรียนถือเปhนส_วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นการส_งนักเรียนเขUาร_วมกิจกรรมที่หน_วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในชุมชนจัดขึ้น ถือเปhนสิ่งสำคัญทั้งการแข_งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ตลอดจนการเขUา

ร_วมกิจกรรม ตามเทศกาลประเพณีของชุมชน ซึ่งทำใหUนักเรียนไดUเพิ่มพูนประสบการณRนอกหUองเรียน และเปÇด

โอกาสใหUนักเรียน ไดUแสดงความสามารถนำชื่อเสียงมาสู_ตนเองและโรงเรียนอีกทั้งยังเปhนการสรUางความสัมพันธR

ท่ีดีระหว_างโรงเรียนและ ชุมชนอีกดUวย 
 
  
  

 

3. วัตถุประสงคSของโครงการ 



3.1.เพ่ือสรUางความสัมพันธRและความเขUาใจท่ีดีระหว_างโรงเรียนกับชุมชน             

3.2.เพ่ือใหUเกิดการประสานงานกันระหว_างบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

4  เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

4.1 ผลผลิต (Outputs)                                                                                                   

        ครูและบุคลากรเขUาร_วมกิจกรรมของชุมชน อย_างนUอยภาคเรียนละ  3 คร้ังในปu 2565 

           4.2  ผลลัพธS (Outcomes) 

  เพ่ือใหUเกิดการประสานงานกันระหว_างบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

 

กิจกรรม   

กิจกรรมเขUาร_วมกิจกรรมชุมชนตามประเพณี      

          

สFวนท่ี3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของการจัดกิจกรรมการเขUาร_วมชุมชน

ตามโอกาส  วันสำคัญและปรเพณีทUองถ่ิน 

รUอยละ 100 อยู_ระหว_างการ ดำเนินการ รอสรุปผล 

 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........มีการดำเนินงาน และรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

6 งบประมาณในการดำเนินการ  2,000   บาท     

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ     ยังไม_มีการเบิกจ_าย 
 

 

 

 

 

 



 

แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1. ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา 

2. งบประมาณ  -บาท   

3. ผู7รับผิดชอบโครงการ นางศรีรัตนR  ไชยสถาน       

4.สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธR โรงเรียนบUานสันถนน ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีส_วนร_วม 

5.การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว (✓) อยู_ระหว_างดำเนินการ () ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6.ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7.ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  
 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

1.พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

2.สาระสำคัญของโครงการ   

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจำเปhนและสำคัญอย_างยิ่งต_อการจัดการศึกษาของประเทศ เพราะเปhน 

การศึกษาเพื่อปวงชน สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ส_งผลต_อความ

เจริญกUาวหนUา ในการพัฒนาประเทศทุกดUานตามเจตนารมณRในพระราชบัญญัติการศึกษาแห_งชาติ พ.ศ. 2542 

และแกUไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดใหUคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีบทบาท และ

ความสำคัญต_อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานเปhนอย_างมากรวมถึงการมีส_วนร_วมในการบริหาร

จัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหUเกิดประสิทธิภาพ สอดคลUองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

และสภาพปiญหาความตUองการของแต_ละทUองถิ ่น ดังนั ้น โรงเรียนบUานสันถนน จึงไดUตระหนัก และเห็น

ความสำคัญถึงบทบาท หนUาที่ ของผูUแทนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบUานสันถนน ในการเขUามามีส_วน

ร_วมในการพัฒนา สถานศึกษาใหUมีคุณภาพย่ิงข้ึน  

3.วัตถุประสงคSของโครงการ 

3.1.เพ่ือใหU.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบUานสันถนน ไดUร_วมกันกำหนดทิศทางใน

การดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาร_วมกัน 

 3.2  เพ่ือใหU.โรงเรียนมีผลการดำเนินงานเปhนไปตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียนบUานสันถนน ไดUอย_างมีประสิทธิภาพ 
  



4.เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

4.1 ผลผลิต (Outputs)                                                                                                   

  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบUานสันถนน ไดUร_วมกันกำหนดทิศทางในการ

ดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาร_วมกัน 

           4.2  ผลลัพธS (Outcomes) 

  โรงเรียนมีผลการดำเนินงานเปhนไปตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน

บUานสันถนน ไดUอย_างมีประสิทธิภาพ 

 

กิจกรรม                     

 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

สFวนท่ี3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของการจัดกิจกรรมประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ1คร้ัง 

รUอยละ 100 อยู_ระหว_างการ ดำเนินการ รอสรุปผล 

 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........มีการดำเนินงาน และรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

6 งบประมาณในการดำเนินการ -   บาท     

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ     ยังไม_มีการเบิกจ_าย 
 

 

 

 

 

 



 

แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1.ช่ือโครงการ      โครงการทุนปiจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 2 ระดับ 

2.งบประมาณ งบทุนปiจจัยพ้ืนฐาน   -บาท   

3.ผู7รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล  เมืองมา       

4.สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธR โรงเรียนบUานสันถนน ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีส_วนร_วม 

5.การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว (✓) อยู_ระหว_างดำเนินการ () ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6.ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7.ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  
 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

1. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

2 สาระสำคัญของโครงการ   

พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปiจจุบันกำหนดใหUสถานศึกษามีการบริการส_งเสริมนักเรียนที่ดUอย

โอกาส หรือนักเรียนยากจน โดยใหUงบ เงินอุดหนุนค_าใชUจ_ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (เงินอุดหนุน

ปiจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ซึ่ง เปhนเงินงบประมาณที่จัดสรรใหUแก_สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน    

เพื่อจัดหาปiจจัยพื้นฐานที่จำเปhนต_อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา   เปhนการช_วยเหลือนักเรียนท่ี

ยากจน  ช้ันประถมศึกษาปuท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปuท่ี 3  ใหUมีโอกาสไดUรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน   

 นักเรียนยากจน  หมายถึง   นักเรียนที่ผูUปกครองมีรายไดU  ต_อครัวเรือน   ไม_เกิน 40,000  บาท ต_อปu  

โดยมีเกณฑRการจัดสรรใหUนักเรียนที่ยากจนในชั้นประถมศึกษาปuที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปuที่  3 รูUที่เนUนผูUเรียน

เปhนสำคัญ จัดกิจกรรมส_งเสริม คุณภาพผูUเรียนอย_างหลากหลายและใหUสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลUอมและ

การบริการที่ส_งเสริมใหUผูUเรียนพัฒนาตามศักยภาพของผูUเรียน  มีลักษณะการใชUงบประมาณใหUใชUในลักษณะ

แบบ  ถัวจ_าย   ค_าหนังสือและอุปกรณRการเรียน     ค_าเส้ือผUาและเคร่ืองแต_งกายนักเรียน    ค_าอาหารกลางวัน    

และค_าพาหนะในการเดินทาง  

 การใชUจ_ายเงินงบประมาณสถานศึกษาสามารถเลือกวิธีดำเนินการจ_ายหรือจัดหาปiจจัยพื้นฐานท่ี

จำเปhนต_อการดำรงชีวิต   และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหUแก_นักเรียนยากจนไดUตามความเหมาะสม   กรณี  

จ_ายเปhนเงินสดใหUแก_นักเรียนโดยตรง  ใหUสถานศึกษาแต_งตั้งคณะกรรมการอย_างนUอย 3  คน  ร_วมกันจ_ายเงิน  

โดยใชUใบสำคัญรับเงินเปhนหลักฐาน  เปhนตUน 



3.วัตถุประสงคSของโครงการ 

3.1 เพ่ือใหUนักเรียนท่ียากจนไดUรับการบริการทางการศึกษาเท_าเทียมกัน 

3.2 เพ่ือใหUนักเรียนไดUรับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 

          3.3 เพ่ือใหUนักเรียนยากจนโรงเรียนบUานสันถนน ในปuการศึกษา  2565 ไดUรับทุนปiจจัยพ้ืนฐาน 

 

4  เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

4.1 ผลผลิต (Outputs)                                                                                                   

       รUอยละ 100 ของนักเรียนยากจนโรงเรียนบUานสันถนน ในปuการศึกษา  2565 ไดUรับทุน

ปiจจัยพ้ืนฐานอย_างท่ัวถึงและเท_าเทียม 

           4.2.ผลลัพธS (Outcomes) 

      นักเรียนยากจนไดUรับบริการท่ัวถึงทุกคน  รUอยละ 100 

 

กิจกรรม   

  กิจกรรมส_งเสริมทุนปiจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน          

           

สFวนท่ี3  ผลการดำเนินงานตามโครงการ                                                                                                                 

ผลท่ีได7รับ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของการจัดกิจกรรม ใหUทุนการศึกษา

ภาคเรียนละ 1  คร้ัง 

รUอยละ 100 อยู_ระหว_างการ ดำเนินการ รอสรุปผล 

 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........มีการดำเนินงาน และรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

6 งบประมาณในการดำเนินการ  -   บาท     

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ     ยังไม_มีการเบิกจ_าย 
   
 
 
 

 



 

แบบติดตามผลการดำเนินงาน 

โครงการของโรงเรียนบ7านสันถนน   ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565   

สFวนท่ี 1 ข7อมูลเบ้ืองต7น 

1.ช่ือโครงการ   โครงการงบดำเนินงาน (งบบริหารท่ัวไป) 

2.งบประมาณงบอุดหนุนรายหัว     223,010.30  -บาท   

3.ผู7รับผิดชอบโครงการ   ว_าท่ีรUอยตรีปราโมทยR  หงสRเพชรรัศมี  นางเนตรนภา สุทธกุล   

นางวรสุดา  อ้ิมอนงคR        

4.สนองจุดเน7นยุทธศาสตรSการปฏิรูปการศึกษา ท่ี  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธR โรงเรียนบUานสันถนน ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีส_วนร_วม 

5.การดำเนินงาน ( ) ดำเนินงานสำเร็จแลUว (✓) อยู_ระหว_างดำเนินการ () ยังไม_ไดUดำเนินงาน 

6.ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

7.ลักษณะโครงการ (✓) โครงการต_อเน่ือง () โครงการใหม_  
 

สFวนท่ี 2 ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ 

1.พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนบUานสันถนน 

2.สาระสำคัญของโครงการ    

โรงเรียนบUานสันถนนไดUรับคัดเลือกเปhนโรงเรียนหนึ่งคุณภาพหนึ่งตำบลและไดUจัดระบบบริหารจัดการ

งานต_างๆเพื่อใหUสอดคลUอง กับสถานการณRปiจจุบัน  โดยเนUนความรวดเร็ว  ทันต_อเหตุการณR  ซึ่งทางโรงเรียน

ตUองบริหารจัดการทุกๆดUาน  ทั้งงานวิชาการ  งานกิจกรรม  อาคารสถานที่ ส่ิงแวดลUอม เอกสาร และบุคคลกร

ในโรงเรียน ซึ่งทุกๆดUานมีผลต_อการพัฒนานักเรียนใหUมีความพรUอมทุกๆดUานซึ่งไดUแก_  การจัดหาวิทยากร

บุคคลภายนอก  การส_งครูไปอบรม  สัมมนา การปรับปรุงวัสดุ  ครุภัณฑR  การเงินพัสดุ  แผนงานต_างๆ  ทั้งน้ี

เพ่ือคุณภาพท่ีดีของนักเรียนและสถานศึกษา  จึงจัดแผนงานท่ีส_งเสริมคุณภาพน้ีข้ึนมา 
3. วัตถุประสงคSของโครงการ 

เพ่ือใหUนักเรียน  คณะครู สถานศึกษา ปuการศึกษา  2565 เปhนท่ียอมรับของชุมชนโดยการจัดการ

บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  

4  เปZาหมายและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

4.1 ผลผลิต (Outputs)                                                                                                   

  4.1.1  โรงเรียนบUานสันถนนมีการบริหารจัดการทุกๆดUาน ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รUอยละ  95                                                                                                                                                          
 



4.2  ผลลัพธS (Outcomes) 

โรงเรียนบUานสันถนน  ปuการศึกษา  2565 ไดUรับการพัฒนาสู_โรงเรียน 4.0 

กิจกรรม 

 กิจกรรม ค_าเบ้ียเล้ียงพาหนะ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน                                                     

 กิจกรรมการจัดหาวัสดุสำนักงาน                                                                                             

 กิจกรรมทำแผนปฏิบัติการ                                                                                              

 กิจกรรมซ_อมแซมครุภัณฑR 

กิจกรรมค_าวัสดุน้ำมันเช้ือเพลิงและน้ำมันหล_อล่ืนงาน                                                                           

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงน้ำด่ืมสะอาด 
 
 

สFวนท่ี  3 ผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 3.1  ผลท่ีได7รับ  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

รUอยละ100ของการเบิกจ_าย ตามกิจกรรม ตาม

สภาพจริง   

รUอยละ 100 อยู_ระหว_างการ ดำเนินการ รอสรุปผล 

 

1 ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเปhนรUอยละ.........มีการดำเนินงาน และรอสรุปผล 

2 ผลลัพธRของโครงการ ตามแผนท่ีคาดว_าเกิดข้ึนจริง.......อยู_ระหว_างการดำเนินงานและรอสรุปผล.  

3 ผลกระทบ - เชิงบวก......................................................................................................................  

                - เชิงลบ.......................................................................................................................  

4 ปiญหา ขUอเสนอแนะ......................................................................................................................  

5 รูปภาพ พรUอมคำอธิบาย (กรุณาแนบ File รูปภาพจำนวน 5 ภาพ)  

6 งบประมาณในการดำเนินการ -   บาท     

7 ความกUาวหนUาของการเบิกจ_ายงบประมาณ      มีการเบิกจ_ายบางกิจกรรม   
 
 

 

 

 

 

 

 


