
 อุดหนุน
 15 ปี 
เรียนฟรี

 เงิน
รายได้ฯ

 อ่ืนๆ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ.

1111
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่าน
       8,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ แสงเดือน อนุสรณ์

1112 กิจกรรมสุนทรภู่        4,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ เบญจมาศ เมฆพัฒน์

1113 กิจกรรมวันภาษาไทย        4,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ เบญจมาศ เมฆพัฒน์

1114 กิจกรรมประเมินการอ่าน            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ เบญจมาศ เมฆพัฒน์

1115 กิจกรรมเปิดโลกคณิตศาสตร์        4,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ สมศักด์ิ โพธ์ิแย้ม

1116
กิจกรรมค่าย (ฟัง พูด อ่าน 

เขียน)
       4,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ นิพล วังคะออม

1117 กิจกรรมห้องสมุด        8,000 / / สอดคล้อง แสงเดือน อนุสรณ์

     32,000
1121 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี        7,600 / / สอดคล้อง สุรกิจ นองขมวด

1122 กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ        2,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ จีรนันท์  คงรักษ์

1123
กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย

     25,000 / / / สอดคล้อง เสฏฐวุฒิ รอดอินทร์

1124 กิจกรรมวันรัฐธรมมนูญ        4,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ วิชุดา ศรีม่วง

1125 กิจกรรมจิตสาธารณะ        3,600 / สอดคล้อง ศราวุฒิ ศักด์ิอมรชัย

     42,200

1131
กิจกรรมโครงงานบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง
     20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ รัชดาภรณ์  กันสุข

1132
กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ   
         Learn Education

     15,000 / / สอดคล้อง รัชดาภรณ์  กันสุข

1133 กิจกรรม IS        4,000 / / สอดคล้อง นพดล มุสิกปาน

     39,000

1141
ค่ายส่งเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ
5,000       ยังไม่ได้ด าเนินการ นิพล วังคะออม

1.1.4
ส่งเสริมความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
1

ยอดรวมท้ังส้ิน

ยอดรวมท้ังส้ิน

1.1.3
ส่งเสริมความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม
1

ยอดรวมท้ังส้ิน

ส่งเสริมความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร

และการคิดค านวณ
1.1.1

 ส่งเสริมความสามารถใน
การวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น

แก้ปัญหา

1.1.2

1

1

แผนปฏิบัติการตามมาตรฐานสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

กล
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รหั
สกิ

จก
รร

ม

ตัว
ชี้วั

ดที่

 ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565

ช่ือโครงการ

โค
รง

กา
รที่

ภาคเรียนท่ี 2

 ความ
สอดคล้อง

กับ
โครงการ
ท่ีต้ังไว้

 รายละเอียดงบประมาณ
ภาคเรียนท่ี 1

งปม.1



1142กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ32470 32470 / / สอดคล้อง นพดล มุสิกปาน

     37,470
1151 กิจกรรมยกระดับผลการสอบ ยังไม่ได้ด าเนินการ จุรีรัตน์ วังคะออม

1152 กิจกรรมติวของอิชิตัน ยังไม่ได้ด าเนินการ จุรีรัตน์ วังคะออม

1153 กิจกรรมปรับสภาพและปัจฉิม        3,720 ยังไม่ได้ด าเนินการ สุมิตรา ประชัน

1154 กิจกรรมค่ายวิชาการ      25,000 25000 / / สอดคล้อง สุมิตรา ประชัน

     43,720
1161

ส่งเสริมและพัฒนางานแนะ
แนว

     12,600 12600 สอดคล้อง จุรีรัตน์ วังคะออม

1162
พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน

เพ่ิมเวลารู้
           -   3550 สอดคล้อง สุมิตรา ประชัน

1163 กิจกรรมชุมนุม            -   10000 สอดคล้อง เสฏฐวุฒิ รอดอินทร์

     26,150
1211 กิจกรรมค่ายผู้บ าเพ็ญ            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ จีรนันท์  คงรักษ์

1212 กิจกรรม พัฒนาคุณธรรมนักเรียน            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ ธเนศ อนุสรณ์

1213 กิจกรรมค่ายลูกเสือและเนตรนารี            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ สุรกิจ นองขมวด

1214 กิจกรรมค่าย รด        2,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ นพดล มุสิกปาน

1215 กิจกรรมค่ายจิตอาสา            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ แสงเดือน อนุสรณ์

       2,000
1221 กิจกรรมวันส าคัญ      16,000 / / สอดคล้อง สมศักด์ิ โพธ์ิแย้ม

1222 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย        2,240 ยังไม่ได้ด าเนินการ สมศักด์ิ โพธ์ิแย้ม

1222 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง        6,000 / สอดคล้อง สมศักด์ิ โพธ์ิแย้ม

     24,240
1231

กิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทย

       1,600 ยังไม่ได้ด าเนินการ วิชุดา ศรีม่วง

1232 กิจกรรมวันอาเซียน        4,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ เจริญสินธ์ุ  มุสิกปาน

1233 กิจกรรมหอพักนักเรียน        1,600 ยังไม่ได้ด าเนินการ รัชดาภรณ์  กันสุข สุระนิต สวนสอน

       7,200
1241 พัฒนาชมรม TO BE        5,000 / / สอดคล้อง วรารัตน์  ขันล้ือ

1242
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ

โภชนาการในโรงเรียน
       5,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ สุรกิจ นองขมวด

     10,000

2101
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารและจัดการศึกษา(งบ
กลาง 10 %)

     60,000 / / สอดคล้อง เจริญสินธ์ุ  มุสิกปาน

1

2.1

1.1.4
ส่งเสริมความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
1

ยอดรวมท้ังส้ิน

1.1.5
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

1

1.2.2
ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถ่ิน

และความเป็นไทย
1

1.2.3
ส่งเสริม การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย
1

1.2.1
ส่งเสริมคุณลักษณะและ

ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด

1

ยอดรวมท้ังส้ิน

     15,000

ยอดรวมท้ังส้ิน

ยอดรวมท้ังส้ิน

ยอดรวมท้ังส้ิน

ยอดรวมท้ังส้ิน

1.2.4
ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย

และจิตสังคม

บริหารจัดการ วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจสถานศึกษา

2

1.1.6
ส่งเสริมความรู้ ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ

1

ยอดรวมท้ังส้ิน



2102
พัฒนางานการเงิน  การ
บัญชี           การพัสดุ 

และทรัพย์สิน
     14,400 / / สอดคล้อง เจริญสินธ์ุ  มุสิกปาน

     74,400

2201
พัฒนางานประกันคุณภาพ

ทางการศึกษา
       7,200 / / สอดคล้อง สุรกิจ นองขมวด

2202 พัฒนาแผนงาน        7,200 / / สอดคล้อง เสฏฐวุฒิ รอดอินทร์

     14,400
2301 กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ        2,000 / / สอดคล้อง สุมิตรา ประชัน

2302 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร        1,600 ยังไม่ได้ด าเนินการ สุมิตรา ประชัน

       3,600
2401 พัฒนาด้านการบริหารงาน

บุคคล
       8,640 / / / สอดคล้อง นพดล มุสิกปาน

2402 กิจกรรมส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจ  กิจกรรมส่งเสริม

       2,240 ยังไม่ได้ด าเนินการ นพดล มุสิกปาน

2403 กิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะ        4,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ นพดล มุสิกปาน

2404 ทัศนศึกษาครูและบุคลากร      50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ นพดล มุสิกปาน

     64,880
2501 พัฒนาอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อม
     63,000 / / / / / สอดคล้อง สมศักด์ิ โพธ์ิแย้ม

2502 โรงเรียนปลอดขยะ        9,000 / / สอดคล้อง สมศักด์ิ โพธ์ิแย้ม

     72,000

2601 การจัดท าเว็บไซต์โรงเรียน        3,210 ยังไม่ได้ด าเนินการ สุมิตรา ประชัน

2602

การจัดท าเอกสาร  วารสาร
ของโรงเรียน          500 ยังไม่ได้ด าเนินการ สุมิตรา ประชัน

2603
ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต

และกล้องวงจรภายใน
โรงเรียน

     14,400 ยังไม่ได้ด าเนินการ สมศักด์ิ โพธ์ิแย้ม

2603

จัดท าเอกสาร  แผ่นป้ายไว
นิล  ข่าวสารต่าง ๆ ของทาง

โรงเรียน        2,590 ยังไม่ได้ด าเนินการ สุมิตรา ประชัน

     20,700
3101

ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมการเรียนรู้เด็กพิเศษ

     30,000 30,000 / / สอดคล้อง สุมิตรา ประชัน

3102 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย      11,000 / / สอดคล้อง เบญจมาศ เมฆพัฒน์

3103 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์      13,000 / / สอดคล้อง สมศักด์ิ โพธ์ิแย้ม

3104 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา      11,000 / / สอดคล้อง เจริญสินธ์ุ  มุสิกปาน

3105 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทย์/
เทคโนโลยี      40,000 / / สอดคล้อง จุรีรัตน์ วังคะออม

2.1

3.1

จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

3

2.6

จัดระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้

2

ยอดรวมท้ังส้ิน

2

ยอดรวมท้ังส้ิน

2.3
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย

2
ยอดรวมท้ังส้ิน

2.4
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

2

ยอดรวมท้ังส้ิน

ยอดรวมท้ังส้ิน

บริหารจัดการ วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจสถานศึกษา

2

2.2
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา

2

ยอดรวมท้ังส้ิน

2.5

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ



3106 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ      12,000 / / สอดคล้อง สุระนิต สวนสอน

3107 พัฒนาการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา      25,000 / / สอดคล้อง สุรกิจ นองขมวด

3108 พัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ      11,000 / / สอดคล้อง นิพล วังคะออม

3109 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ      12,000 / / สอดคล้อง ธเนศ  อนุสรณ์

   165,000
3201 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้            -   ยังไม่ได้ด าเนินการ เสฏฐวุฒิ รอดอินทร์

           -   
3301 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / / / สอดคล้อง ธเนศ  อนุสรณ์

3302 โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด / / สอดคล้อง ธเนศ  อนุสรณ์

3303
พัฒนางานบริหารงาน

กิจการนักเรียน
          4,000 / / สอดคล้อง แสงเดือน อนุสรณ์

        24,000

3401 พัฒนางานวัดผลประเมินผล        117,000 / / / สอดคล้อง ครูเบญ

       117,000

3501 กิจกรรม PLC           5,000 / / สอดคล้อง นายพิพัฒน์  พ่ึงอู๋

3502
ส่งเสริมและสนับสนุนการ

เรียน
          5,000 / สอดคล้อง สุมิตรา ประชัน

        10,000

  1,636,370

60,000

ค่าสาธารณูปโภค 250,000

   1,946,370

        20,000

3.4
ตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
3

ยอดรวมท้ังส้ิน

ยอดรวมท้ังส้ิน

3.3
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิง

บวก
3

ยอดรวมท้ังส้ิน

ยอดรวมท้ังส้ิน

3.1

จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

3

ไปราชการส่งเสริมจุดเน้น
รวมท้ังส้ิน

3.5

แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้

3
ยอดรวมท้ังส้ิน

3.2
ส่งเสริมใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง

3


