
รหัสงาน/โครงการ.............. 

 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2565 
 
ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล             
หน่วยงาน  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม  2564   ถึง  30 กันยายน  2565 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข ปี 2545 ได้กำหนดให้
ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
วิชาชีพ ได้ขยายโลกทัศน์สู ่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในขอบข่ายของสังคมและชุมชนที่หลากหลาย
กว้างขวางขึ้น นักเรียนได้สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เคารพความคิดเห็น ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่
แตกต่างหลากหลาย รวมถึงการมีจิตสำนึกร่วมในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม จึงจำเป็นต้องมีการสร้าง
เครือข่ายระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน   

ดังนั้นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาขึ้น เพ่ือผลักดันให้เครือข่าย หน่วยงาน หรือชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
อันจะเป็นผลดีต่อโรงเรียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการจัด
การศึกษาร่วมกับโรงเรียน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน ในการบริหารการจัด
การศึกษาร่วมกับโรงเรียน  
 2.3 เพ่ือประสานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
 
3. ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการบริหารการจัด
การศึกษาร่วมกับโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีส่วนร่วมกับโรงเรียนใน
การบริหารการจัดการศึกษา ร้อย
ละ 100 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมเสริมสร้าง
พัฒนาโรงเรียน สนับสนุน
การจดัการเรียนรู้ของครู
และพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนจนเป็นที่ยอมรับของ
องค์กรภายนอกและชุมชน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ผู้ปกครอง และชุมชน ในการบริหาร
การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน 

เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา ร้อยละ 100 

เครือข่ายผู้ปกครอง และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสานและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

ชุมชนและโรงเรียนทำกิจกรรม
ร่วมกันอย่างน้อย 3 ครั้งต่อภาค
เรียน 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมมี
ความสัมพันธ์อันดีเป็นที่
ยอมรับและชื่นชมจาก
ชุมชน 

 
 
 
4. กิจกรรม ขั้นตอนดำเนินการและงบประมาณ 

ขั้นตอนดำเนินการ และกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1.  ขั้นเตรียมการ (P) 
(1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     
 กิจกรรมของโครงการ  

 
 
 
 

ต.ค. 64 -  

 
 
 

 
- 
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ขั้นตอนดำเนินการ และกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 

     1.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.2 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย 

ก.ย. 65 - 

2. ขั้นดำเนินการ (D)  
(1) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา (ภาคเรียนละ 2 ครั้ง) 
(2) ดำเนินการตามผลการประชุมเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา       
(3) ให้ความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน และชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายใน
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ 
     กิจกรรมของโครงการ  
     1.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.2 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 64 -  
ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 

 
8,000 

- 
 

3. ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล ( C ,  A ) 
(1) ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน และนำผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงและพัฒนา 
(2) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
     กิจกรรมของโครงการ  
     1.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.2 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย 

 
 
 
 
 

ก.ย. 64 
ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
 

 
 
 
5. กิจกรรมที่บรรจุในโครงการ (รายละเอียดแนบท้ายโครงการนี้) 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
สนอง  

มาตรฐาน 

สนอง
นโยบาย 

สพฐ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

2 5 สุภัทรา/จิรายุ  

2 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย 
 

2 5 สุภัทรา/จิรายุ 

 



 4 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันเสริมสร้างพัฒนาโรงเรียน  
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตลอดจนคุณภาพการศึกษาตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 
7.  รายละเอียดงบประมาณ 
 การใช้งบประมาณของโครงการ และ งบประมาณแยกตามชื่อกิจกรรม 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) 

รวม ต.ค. – 
ธ.ค. 

ม.ค. – 
มี.ค. 

เม.ย.- 
มิ.ย. 

ก.ค.- ก.ย. 

1 งบประมาณของโครงการหลัก - - - - - 

2 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

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

3 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย - - - - - 
 

 รวม 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1. ชื่อกิจกรรม  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภัทรา หงษาวัน 
2. บรรจุใน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
3. กิจกรรม ขั้นตอนดำเนนิการและงบประมาณ 
 

กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1.  ขั้นเตรียมการ (P) 
(1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
(2) จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือดำเนินงานในแต่ละครั้ง 

 
ต.ค. 64 

 
- 

2) ขั้นดำเนินการ (D)  
(1) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา (ภาคเรียนละ 2 ครั้ง) 
(2) ดำเนินการตามผลการประชุมเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา       

 
ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

 
- 

3) ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล ( C ,  A ) 
(1) ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน และนำผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงและพัฒนา 
(2) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
ก.ย. 65 

 
- 

 
4.  งบประมาณ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
จำนวนเงิน (บาท) 

รวม ต.ค. – 
ธ.ค. 

ม.ค. – 
มี.ค. 

เม.ย.- 
มิ.ย. 

ก.ค.- ก.ย. 

1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 รวม 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 
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1.  ชื่อกิจกรรม สร้างภาคีเครือข่าย 
     ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุภัทรา หงษาวัน /นายจิรายุ โก 
2.   บรรจุใน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
3. กิจกรรม ขั้นตอนดำเนนิการและงบประมาณ 
 

กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1)  ขั้นเตรียมการ (P) 
(1) จัดทำแผนปฏิบัติงานและจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
ต.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

 
- 

2) ขั้นดำเนินการ (D)  
(1) สร้างภาคีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงาน  
(2) จัดประชุมภาคีเครือข่าย ให้ความร่วมมือ หรือประสานงานเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
(3) ดำเนินการเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามที่ภาคีเครือข่าย
เสนอ       

 
พ.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

 
- 

3) ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล ( C ,  A ) 
(1) ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน และนำผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงและพัฒนา 
(2) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
ก.ย. 65 

 
- 

 
4.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  

ผู้เสนอโครงการ     
                                                           ( นางสาวสุภัทรา หงษาวัน )  
                                                                      คร ูคศ2  
ผู้ให้ความเห็น    …………………………………………………………………………………. 
 
                                                           ( นางสุจลิา คติศิริกุญชร )  
                                                             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
  

ผู้อนุมัติโครงการ    …………………………………………………………………………………. 
                                ( นายสนั่น สิงห์ไผ่ ) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  
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