
 
 

วิเคราะห์ โครงการ/งาน ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการส่งเสริมคิดวิเคราะห์ คิด

อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ
แก้ปัญหา 

ศักดิ์นรินทร์ -             

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

ศักดิ์นรินทร์ 20,000 7,500 2,500 6,500 3,500 

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

กรวรรณ 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

อรอนงค์   8,000  2,000    3,000 3,000 

5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ภูสิตา 7,500 3,500    4,000    

6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

ปกรณ์ 5,000  2,000 1,000 1,000 1,000 

7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

ประมูล 7,500 3,500 500 3,500 
 

   



 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดวงแก้ว 3,000 500 1,000 1,000 500 

9 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

นัดดา 7,500 3,500    3,000 1,000 

10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เพ็ญศรี 15,000       13,000 2,000 

11 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

ชนกานต์ 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมจัดการ
เรียนที่ด ี

ศักดิ์นรินทร์ 1,500    750    750 

13 โครงการ English Day Camp 
2022 

ชญาดา 2,000       2,000    

14 โครงการวันดอกเอ้ืองบาน 
 

กรวรรณ -             

 

 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 โครงการส่งเสริมนักเรียนมีสุขภาวะ

ที่ดีและมีสุนทรียภาพ (กีฬาสี) 
ปกรณ์ 25,000 25,000          

16 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะที่ดี) 

ดวงแก้ว 10,000. 
 

2,500 2,500 2,500 2,500 

17 โครงการสถานศึกษาสีขาวฯงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- กิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน 
- กิจกรรมส่งเสริมการเล่นดนตรีต้าน
ยาเสพติด 

ศักดา 10,000 2,000    8,000    

18 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมระเบียบวินัย 
-กิจกรรมประชาธิปไตยสภานักเรียน 

อุทัย 3,000 1,500    1,500    

19 โครงการส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

ชนกานต์ 2,000 2,000        

20 โครงการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมงานปรับภูมิทัศน์ 

สุภัทรา 21,000 6,000 5,000 5,000 5,000 

21 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อรอนงค์ 2,500       1,300 1,200 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 



ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
22 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน

ทำ และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ประมูล 12,000 8,500 3,400 100    

23 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

ศักดิ์นรินทร์ 
-             

24 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC 

กรวรรณ -             

25 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ในโรงเรียน 

ประเสริฐ -             

26 โครงการธนาคารโรงเรียนแม่ทา
วิทยาคม 

สุภัทรา 500 500          

27 โครงการศึกษาพิเศษ นัดดา -             
 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



(บาท) พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 โครงการพัฒนางานบริหารวิชาการ ศักดิ์นรินทร์ 100,000 23,700 26,700 22,800 26,800 
29 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลง
ในการพัฒนางาน “Performance 
Agreement” PA 

รองฯสุจิลา -             

30 โครงการพัฒนาการบริหารงาน 4 
กลุ่มงาน 

รองฯสุจิลา -             

31 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
- กิจกรรมพัฒนางานการเงินพัสดุ 
และงานแผนงาน 
- กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค ค่า
ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทาง
อินเตอร์เน็ต 
ไปรษณีย์และค่าบำรุงการเก็บขยะ  
- ค่าเช่าเครื่องเอกสาร 

ภูสิตา 404,000 101,000 101,000 101,000 101,000 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
32 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- กิจกรรมการสร้างภาคีเครือข่าย 

สุภัทรา/ 
จิรายุ 

-             

33 โครงการพัฒนาศักยภพครู บุคลากร 
และผู้บริหารสถานศึกษา 

รองฯสุจิลา/
สุภัทรา 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

34 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหาร
บุคคล 
- กิจกรรมพัฒนางานบุคคล 
- เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

สุภัทรา 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

35 โครงการพัฒนางานธุรการและสาร
บรรณ 
- กิจกรรมพัฒนางานธุรการและสาร
บรรณ 
- กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห้อง
สำนักงาน/B20 ปรับปรุงห้องช่อ
เอ้ือง 

สุภัทรา 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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



36 โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
คณะครูบุคลากรในโรงเรียน 
- การศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 
(งานเกษียณอายุราชการ/ปิดกล่อง
ชอล์ก) 
- กิจกรรมการแสดงความยินดี
โอกาสต่าง ๆ 
- กิจกรรมทำเสื้อทีมโรงเรียน 

รองฯสุจิลา/
สุภัทรา 

-             

37 โครงการงานจ้างครูและบุคลากร สุภัทรา 518,760 129,690 129,690 129,690 129,690 
38 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และคุณภาพการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมประเมิน ITA 

รองฯสุจิลา -             

39 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

วสุคนฐ์ 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

40 โครงการส่งเสริมโภชนาการโรงเรียน เพ็ญศรี 20,000 18,750 1,250       
 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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



41 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมพัฒนาความสะอาด 
- กิจกรรมตกแต่งทัศนียภาพ วัน
สำคัญของชาติ 
- กิจกรรมซ่อมแซม บำรุงรักษา 
- กิจกรรมป้องกันปลอดภัยใน
โรงเรียนซ่อมกล้องวงจรปิด 

นงค์นุช 93,040 23,260 23,260 23,260 23,260 

42 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
waste school) 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- กิจกรรมปุ๋ยหมัก 
- กิจกรรม Big Cleaning Day 
- กิจกรรมเขตสะอาด 

วสุคนฐ์ 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

43 โครงการงานพัฒนางานยานพาหนะ ชญาดา 55,000 13,750 13,750 13,750 13,750 
44 โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา ประมูล 32,000 22,500 1,000 8,500  
45 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
ประมูล 3,000 1,000  1,440 560 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
46 โครงการงานประชาสัมพันธ์ 

- กิจกรรมงานชุมชน 
จารุพร 16,000 3,250 6,250 3,250 3,250 



47 โครงการพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ จารุพร 3,500    1,500 1,000 1,000 

48 
โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ศักดิ์นรินทร์ 500    300 200    

49 โครงการสารสนเทศในสถานศึกษา อุณากรรณ 1,200       1,200    

50 
โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

ภูสิตา -           

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
51 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ

อำเภอ 
ศักดิ์นรินทร์ -             

52 โครงการพัฒนางาน GPA ศักดิ์นรินทร์ 800    400    400 



53 โครงการพัฒนาห้องจัดแสดงผลงาน 
ระบบงาน และรางวัลเกียรติยศ 

ศักดิ์นรินทร์ 10,000 10,000          

54 โครงการทัศนศึกษา ประเสริฐ 61,000 36,600 24,400       
55 โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมโครงการบริการ ม.ปลาย 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมส่งเสริมค่ายมที่พึง
ประสงค์ 

ประเสริฐ 54,800 13,700 13,700 13,700 13,700 

56 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

ศักดิ์นรินทร์ 2,000       2,000    

57 โครงการพัฒนางานทะเบียนและการ
เทียบโอนผลการเรียน 

อรอนงค์ 8,000 4,000    4,000    

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
58 โครงการพัฒนางานวัดผลและ

ประเมินผล 
กรวรรณ 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 

59 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบในโรงเรียน 

นงค์นุช 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 



60 โครงการพัฒนางานแนะแนว ปาริดา 5,000    3,200 900 900 
61 โครงการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
จุฑามาศ -             

62 โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน
โรงเรียน 

กรวรรณ 1,000 500    500    

63 โครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย เพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ 

อุณากรรณ 1,000    1,000       

64 โครงการพัฒนาเว็บเพจ ระบบ  
E-learning เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

อนุสรา 4,000    4,000       

65 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ICT 

อนุสรา 12,000    5,410 6,590    

66 โครงการพัฒนากายภาพห้องสมุด นงค์นุช -             
67 โครงการพัฒนากิจกรรมวงโยธวาทิต

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
ดวงแก้ว 100,000 100,000 

68 โครงการค่ายประวัติศาสตร์และ
สังคมศึกษา 

สุภัทรา 2,000 1,000 1,000       

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
69 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ภูสิตา 2,000          2,000 
70 โครงการค่ายทักษะวิทยาการ

คำนวณ 
อนุสรา 3,700       3,700    

71 โครงการค่ายอบรมสอบธรรม
สนามหลวง 

ชนกานต์ 2,000 2,000          



72 โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย
การจัดการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลที่ 10 และพระบรมราชวงศ์ 
สู่การบูรณาการเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทย ตามแนว
พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 
- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

ชนกานต์ 4,000 1,000 1,500    1,500 

 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

แผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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



 - กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ (โครงการคุณธรรม 
ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ 
ประเด็นส่งเสริมการเรียนการสอน
ธรรมศึกษา ตามหลักการศึกษาของ
สมเด็จพระมหาสมฯเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส 
- กิจกรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง/สถานศึกษาพอเพียง 
- กิจกรรมศาสตร์พระราชาและ
หลักการทรงงาน 23 ประการ 
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา
หน้าที่พลเมือง 
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
ด้านทุจริตศึกษา 

              

 


