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ส่วนที ่ 1 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  ตั้งอยู่เลขที่  59  หมู่ 3  ต้าบลเทพนิมิต  อ้าเภอโป่งน้้าร้อน  จังหวัดจันทบุรี    

เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับ

คัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจ้าต้าบล รุ่นที่ 1 เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  ปัจจุบัน

สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลต้าบลหนองตาคง 2 บ้านบึงชนัง” เมื่อ พ.ศ. 2485  

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลหนองตาคง 2 บ้านปั้นหม้อ” และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น โรงเรียน       

บ้านปั้นหม้อ ในปัจจุบัน 

 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2481 มีนายเล็ก พันชนัง  ผู้ใหญ่บ้านบึงชนังกลาง  

พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านบึงชนังล่าง และผู้ใหญ่บ้านบึงชนังบน ร่วมกับราษฎร 3 หมู่บ้าน  พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทาง

อ้าเภอจัดตั้งขึ้น  โดยอาศัยศาลากลางหมู่บ้านใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  เรียนกับพ้ืน หลังคามุงด้วยหญ้าคา  

ฝากั้นด้วยฟากสับล้อมรอบ  มีหน้าต่างทุกด้าน  และประตู 2 ด้าน  ส่วนม้านั่ง  โต๊ะครู   กระดานด้า  และ

อุปกรณ์อ่ืนๆ ราษฎรช่วยกันท้าขึ้น  เว้นแต่เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ  ได้รับจากทางราชการทางการ  โดยมี

นายสูตร จุติ  เป็นผู้รักษาการในต้าแหน่งครูใหญ่คนแรก 

พ.ศ. 2486  ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน  ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในหมู่บ้าน  หลังคามุงด้วยหญ้าคาฝา

กั้นด้วยฟากสับล้อมรอบ (ไม่มีฝากั้นห้อง)  และเรียนกับพ้ืนดิน  โดยมีโต๊ะและม้านั่งชั่วคราว  และได้ย้ายมา

เรียนในอาคารหลังใหม่นี้ เพราะอาคารหลังเดิมช้ารุดทรุดโทรม  โดยราษฎรได้ช่วยกันท้าขึ้น  สร้างที่เขตปลาย

สุดหมู่บ้าน  ระหว่างบึงชนังบนกับบึงชนังกลาง  เป็นอาคารเรียนชั่วคราวไม่มีพ้ืน  หลังคามุงด้วยหญ้าคา 

พ.ศ. 2486  ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน  ได้สร้างอาคารเรียนอีก 3 หลัง  บริเวณเขตติดวัด  ซึ่งตรงกันข้าม

กับโบสถ์ (เก่า) ในปัจจุบัน  หลังคามุงด้วยสังกะสี  ฟากกั้นด้วยฟากสับ  ไม่มีพ้ืน  เหตุที่สร้างหลังนี้เพราะ

อาคารหลังเก่าช้ารุด  เพราะตั้งอยู่ไกลหมู่บ้าน  ไม่สะดวกในการดูแลรักษา  ในระหว่างที่ก้าลังสร้างอาคาร

เรียนหลังนี้  นักเรียนได้เรียนภายในโบสถ์  เป็นเวลาหลายเดือน  จึงย้ายมาเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่  และ

อาคารเรียนหลังนี้ไม่มีฝากั้นห้อง  แต่มีหน้าต่างรอบและมีประตูเข้าออก 2 ด้าน 

พ.ศ. 2501  ทางการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก.  จ้านวน 3 ห้องเรียน  ทางทิศ

ตะวันตกของวัดบึงชนัง  ห่างจากวัดประมาณ 4 เส้น  และอยู่ในระดับเดียวกันกับโบสถ์และวัด  ในที่ดินของ
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โรงเรียนจ้านวน 50 ไร่  คือทิศใต้ จดเขตวัด  ทิศตะวันตก จดถนนเขตหมู่บ้าน ราว 9 เส้น  ทิศตะวันออก จด

เขตหมู่บ้าน  ทิศเหนือ จดป่าและห้วยโป่งเขตนาพืช ยาว 10 เส้น  และได้สร้างอาคารหลังใหม่นี้เสร็จสิ้นแล้ว  

ได้ย้ายจากอาคารเดิมหน้าโบสถ์  มาเรียนอาคารถาวรหลังแรก  โดยมีนายทวีศักดิ์ ผักกาดทอง  เป็นครูใหญ่ 

คนแรก 

พ.ศ. 2511  ทางการให้งบประมาณต่อเติมอาคารหลังปัจจุบันอีก 1 ห้องเรียน  รวมอาคารหลังนี้เป็น 4 

ห้องเรียน 

พ.ศ. 2516  ทางการได้ยกระดับการศึกษาชั้นประถมต้น  เป็นชั้นประถมปลาย  เริ่มมี ป.5 เป็นปีแรก         

มีนักเรียนก่อนเข้าเรียน 2 คน  ได้อาศัยโรงอาหารเป็นที่เรียนชั่วคราว 

พ.ศ. 2517  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างสร้างอาคารเรียน 1 หลังแบบ ป.1 ข.4  ห้องเรียน  อยู่แถว

เดียวกับอาคารเรียน ป.1 ข. (3 ห้องเรียน) 

พ.ศ. 2537  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/26  1  หลัง 

พ.ศ. 2538  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26  1  หลัง  (ปัจจุบันได้

ต่อเติมเป็นห้องประชุมและห้องธุรการ) 

พ.ศ. 2551  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบกึ่งถาวร  1  หลัง 

พ.ศ. 2553  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26  1 หลัง 

(ห้องสมุด) 

พ.ศ. 2558  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  1  หลัง 

พ.ศ. 2561  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  1  หลัง 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันดังนี้ 

          1. นายสูตร  จุติ                    ผู้รักษาราชการในต้าแหน่งครูใหญ่ (พ.ศ. 2481 – 2501) 

          2. นายทวีศักดิ์  ผักกาดทอง      ครูใหญ่ (พ.ศ. 2501 – 2528) 

          3. นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์     ครูใหญ,่ อาจารย์ใหญ่,ผู้อ้านวยการสถานศึกษา (พ.ศ. 2528 – 2550) 

          4. นายสังเวียน  มาลาทอง        ผู้อ้านวยการสถานศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2555) 

          5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  ริมคีรี     ผู้อ้านวยการสถานศึกษา (พ.ศ. 2555 – 2557)     

          6. นายธ้ารงค์วิชย์  หล่อนิมิตดี   ผู้อ้านวยการสถานศึกษา (พ.ศ. 2557 – 2559) 

          7. นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี            ผู้อ้านวยการสถานศึกษา (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน) 
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2. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 

2.1 เขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน 

ตำรำง 1 แสดงเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน/ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด 

3 บึงชนังกลาง ต้าบลเทพนิมิต อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
5 บึงชนังล่าง ต้าบลเทพนิมิต อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
6 บึงชนังบน ต้าบลเทพนิมิต อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

  ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีพื้นที่เป็นที่เป็นที่ราบลุ่ม  จึงเหมาะแก่การปลูกพืช

อายุสั้นมีคลองส่งน้้าและคลองทิ้งน้้าอยู่ในบริเวณเขตบริการทางการศึกษา 

  2.3 กำรคมนำคมขนส่ง 

ในเขตบริการของโรงเรียน  มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้านซึ่ งโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้าน  

ซึ่งปัจจุบันนับว่า  สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีเครือข่ายการคมนาคมและเป็นโรงเรียนภายในต้าบลที่ต้อง

ร่วมมือพัฒนาการศึกษาในล้าดับต้น 

  2.4 สภำพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ กับ

ภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบอาชีพ ท้าไร่ ท้าสวน ล้าไย มีฐานะปานกลางและยากจน  มีรายได้เฉลี่ย

ครอบครัวละประมาณ  35,000 บาท : ปี (ข้อมูลมาจาก จปฐ.) พืชเศรษฐกิจที่ท้ารายได้เข้าหมู่บ้าน  ได้แก่ 

ล้าไย   

 2.5 กำรสำธำรณสุข 

 ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้แก่  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล คลินิกทุกประเภท 

 2.6 สรุปข้อมูลทำงสังคมและภูมิศำสตร์ 

 2.6.1 กำรนับถือศำสนำ 

 ประชากรในเขตบริการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.63  รองลงมานับถือ

ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.37 ตามล้าดับ  
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 2.6.2 บริบทชุมชน/แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นภำยในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  

ที่อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาประจ้าต้าบล 

ตำรำง 2 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุด 

2. ศูนยก์ารเรียนรู้อิฐบล็อกตัว

หนอน 

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

6. โรงอาหาร 

7. ห้องพยาบาล 

8. อาคารปฏิบัติการดนตรีศึกษา 

9. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผัก

อินทรีย์ 

10. ร้านค้าโรงเรียน 

11. สวนล้าไย 

12. ป้ายนิเทศ 

13. สนามเด็กเล่น 

14. สนามกีฬาฟุตบอล 

15. สนามกีฬาบาสเก็ตบอล 

16. สนามกีฬาวอลเลย์บอล 

17. ห้องน้้าห้องส้วม 

18. ธนาคารโรงเรียน 

19. ศูนย์การเรียนรู้การผลิตน้้า

ด่ืมสะอาด 

ทุกวันตาม

ตารางสอน 

 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

”  

” 

” 

” 

” 

” 

” 

1. วัดบึงชนัง 

2. แปลงเกษตรสวนผสม 

3. สวนสยาม กรุงเทพฯ 

4. สวนสนุกดรีมเวิลล ์ปทุมธานี 

5. สวนนงนุช  พัทยา 

6. อู่ต่อ เรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช 

7. วัดคมบาง 

8. วัดเขาชวัง 

9. วีว่าฟาร์ม 

10. โอเอซิสซีเวิลล ์

11. ตลาดน้้าสี่ภาค พัทยา 

12. ศู นย์ ศึ กษาการพัฒ นาอ่าวคุ้ ง

กระเบน 

13. สวนเสือศรีราชา อ.ศรีราชา 

14. วัดเขาตะแบก (สะพานกระจก)  

     อ.ศรีราชา 

  

 

 

 

 

ตามโอกาส 

” 

” 

” 

” 

” 

 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

 

” 

” 
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3. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

ตำรำง 3 แสดงจ้านวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาจ้าแนกรายชั้นและเพศปีการศึกษา 2564 
 ( ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ) 

ชั้นเรียน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
หมำยเหตุ 

ชำย หญิง รวม 

อนุบาล 2 2 20 20 40  

อนุบาล 3 2 26 22 48  

รวม 4 46 42 88  

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 47 35 82  

ประถมศึกษาปีที่ 2 2 25 25 50  

ประถมศึกษาปีที่ 3 2 30 19 49  

ประถมศึกษาปีที่ 4 2 30 24 54  

ประถมศึกษาปีที่ 5 2 29 28 57  

ประถมศึกษาปีที่ 6 2 28 18 46  

รวม 12 189 149 338  

มัธยมศึกษาปีที่  1 2 23 17 40  

มัธยมศึกษาปีที่  2 2 22 21 43  

มัธยมศึกษาปีที่  3 1 14 16 30  

รวม 5 59 54 113  

รวมทั้งสิ้น 21 294 245 539  

ตำรำง 4 แสดงจ้านวนนักเรียนในภาพรวมแยกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

เขตบริกำร/ระดับ 
ก่อนประถม 

(อ.2 - อ.3) 

ประถมศึกษำ 

(ป.1 - ป.6) 

มัธยมศึกษำ 

(ม.1 - ม.3) 
รวม 

บ้านบึงชนังกลาง 35 87 31 153 
บ้านบึงชนังล่าง 8 25 8 41 
บ้านบึงชนังบน 11 54 14 79 
บ้านอื่นๆ 34 172 60 266 

รวม 88 338 113 539 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 6 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

ตำรำง 5 แสดงจ้านวนข้อมูลเด็กพิการ ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส  

ระดับ 
นักเรียนพิกำร นักเรียนด้อยโอกำส 

รวมทั้งสิ้น 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษา - 1 1 - - - - 

ประถมศึกษา 39 18 57 - - - - 

มัธยมศึกษาตอนต้น 16 12 28 - - - - 

รวม 55 31 86 - - - - 

ตำรำง 6  แสดงข้อมูล ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ระดับ 
น้ ำหนักต่ ำกว่ำ

เกณฑ์ 

น้ ำหนักสูงกว่ำ 

เกณฑ์ (เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ ำกว่ำ 

เกณฑ์ 

น้ ำหนักและ 

ส่วนสูงต่ ำกว่ำ 

เกณฑ์ 

รวม 

ก่อนประถมศึกษา 6 2 4 3 15 

ประถมศึกษา 18 13 11 9 41 

มัธยมศึกษา 2 1 6 2 11 

รวม 26 16 21 14 67 

ตำรำง 7 แสดงจ้านวนบุคลากรตามเพศ ระดับการศึกษา  สาขาวิชาเอก  และวิชาที่สอน 
ก. จ ำแนกตำมวุฒิ 

ประเภท 

บุคลำกร 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

วิชำเอก วิชำทีส่อน 
ชำย หญิง 

ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

สูงกว่ำ 

ป.ตรี 

ผู้อ้านวยการ 1 - - - 1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 

รอง

ผู้อ้านวยการ 
1 - - - 1 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
- 

ประจ้าการ 

- 1 - 1 - ค.บ. การประถมศึกษา ปฐมวัย 

- 1 - - 1 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

- 2 - 2 - ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

- 1 - - 1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 
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ประเภท 

บุคลำกร 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

วิชำเอก วิชำทีส่อน 
ชำย หญิง 

ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

สูงกว่ำ 

ป.ตรี 

- 2 - - 2 กศ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 

- 1 - 1 - ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี 

1 - - 1 - วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

- 1 - 1 - ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

- 1 - 1 - กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  

- 1 - 1 - ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

- 1 - 1 - ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 

- 1 - 1 - ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

- 2 - 2 - ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 

- 1 - 1 - ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

1 - - 1 - ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 

1 1 - 2 - ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

- 1 - 1 - ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 

- 1 - 1 - วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์/วิทยาการ

ค้านวณ 

1 - - 1 - 
ค.บ. จิตวิทยาการปรึกษา

และแนะแนวคู่กับภาษาไทย 
ภาษาไทย/แนะแนว 

- 1 - 1 - ศษ.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์/ภาษาไทย 

พนักงาน

ราชการ 

- 1 - 1 - วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร การงานอาชีพฯ 

- 1 - 1 - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การงานอาชีพฯ 

ครูธุรการ - 1 - 1 - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูธุรการ 

พ่ีเลี้ยงเด็ก

พิการ (SP2) 
- 1 1 - - ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม 

รวม 6 24 1 23 6 - - 
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ข. จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ 

ครูอัตรำจ้ำง 
พนักงำน 

รำชกำร 
ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ครูพี่เลี้ยง ธุรกำร รวม 

- 2 5 10 7 4 1 1 30 

จากตาราง 7  พบว่าบุคลากรที่ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  5  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิชาหลัก  ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ   

ตำรำง 8 แสดงจ้านวนอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ 

รำยกำร จ ำนวนที่มี จ ำนวนที่ควรมี ขำด หมำยเหตุ 

อำคำรเรียน (หลัง) 5 - -  

 ห้องเรียน (ห้อง) 20 21 1  

 ห้องพิเศษ (ห้อง) 9 12 3  

อำคำรประกอบ - - -  

 ห้องส้วม (ที่) 20 14 -  

 บ้านพักครู (หลัง) 4 10 6  

 บ้านพักนักเรียนกัมพูชา 2 2 -  

 อาคารฝึกงาน (หลัง) - 4 4  

 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 2 1 -  

 สนามบาสเก็ตบอล 1 2 1  

 สนามฟุตบอล 1 1 -  

 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2 2 -  

 สนามเด็กเล่น 1 1 -  

 ถังน้้าซีเมนต์ 1 2 1  

จากตาราง 8   พบว่าโรงเรียนขาดแคลนห้องเรียน  ห้องพิเศษ  บ้านพักครู อาคารฝึกงาน สนามบาส

เก็ตบอล และถังน้้าซีเมนต์ เพ่ือรองรับจ้านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน  
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ตำรำง 9  แสดงขอ้มูลห้องเรียน / ห้องพิเศษ 

อำคำรเรียน ห้อง ห้องเรียน ใช้เป็นห้องพิเศษ หมำยเหตุ 

แบบ สปช. 105/29 (พ.ศ. 2558) 8 8 -  

แบบ สปช. 105/29 (พ.ศ. 2561) 4 4 -  

แบบ สปช. 105/26 (พ.ศ. 2537) 6 - 6  

แบบกึ่งถาวร (พ.ศ. 2551) 6 6 -  

แบบกึ่งถาวร (พ.ศ. 2562) 2 2   

      รวม 26 20 6  

 จากตาราง 9  พบว่าโรงเรียนยังขาดอาคารเรียน ขนาด 6 ห้องเรียน  เพ่ือใช้เป็นห้องการเรียน                  

การสอน ส้าหรับกลุ่มสาระวิชา ทดแทนห้องการเรียนการสอนที่ช้ารุด 
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 4. ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

 4.1 ผลงำน Best Practice ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ส ำหรับผู้บริหำร) 
ชื่อผลงาน วิธีการบริหารจัดการศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์  ภายใต้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA  ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ COVID MODEL 

ควำมเป็นมำ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ส่งผลกระทบต่อ

การจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ท้าให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติได้  เนื่องจากมีความ
จ้าเป็นต้องปิดสถานศึกษา และเน้นจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นหลัก  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก้าหนด
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ้านวน 5 รูปแบบ ได้แก่ On site On hand  
On air  On demand และ Online   

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ตามปกติได้  จึงได้ร่วมกันคิดค้นหารูปแบบวิธีการบริหารจัดการศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์  ภายใต้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA  ด้วยรูปแบบการจัด
การศึกษาแบบ  COVID MODEL  โดยยึดหลักในการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน
อย่างทั่วถึง  ประสานความร่วมมือผู้ปกครองให้เป็นผู้ช่วยครูและเป็นที่ปรึกษา (Coaching) ให้กับนักเรียนใน
ขณะที่เรียนอยู่ที่บ้าน ประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการศึกษา  เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุก
ระดับให้เกิดกกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ที่นักเรียนจะต้องเรียนอยู่ที่บ้านเป็นหลัก 

วิธีกำรด ำเนินงำน-กระบวนกำร 
วิธีการบริหารจัดการศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สถานการณ์  ภายใต้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA  ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ COVID MODEL  

 - PLAN  (Check & Care , Opportunity)  วางแผนการจัดการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลความพร้อม
และปัญหาของผู้เรียนในการเรียนรู้  ค้านึงถึงความปลอดภัยของครู ผู้ เรียน และผู้ปกครองเป็นส้าคัญ  เพ่ือ
น้ามาเป็นฐานข้อมูลตัดสินใจในการหาวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม
หลากหลายให้กับผู้เรียนในรูปแบบ on hand on demand และ online  
       - DO (Various instruction, Innovation & Implementation) ร่วมกันลงมื อปฏิบั ติ ตาม
แผนงานที่ก้าหนดไว้  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  คิดค้น  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาดิจิทัลที่เหมาะสม  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  เพ่ือน้าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
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       - CHECK (Internal Supervision) มีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพในการนิเทศ ก้ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ การน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของครูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียน  เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และอ้านวยความสะดวกให้กับครู ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพทุกรูปแบบ  ตลอดจนการจัดท้าแบบส้ารวจออนไลน์เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษาและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครอง  เพ่ือน้าข้อมูลย้อนกลับมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนต่อไป   
       - ACTION (Development) น้าข้อมูลจากผลการประเมินตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องมาปรับปรุง
พัฒนารูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน้าผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ของตนเองให้มีคุณภาพ  เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลส ำเร็จ 

 เชิงปริมำณ 

-  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบ COVID Model  
-  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เลือกรูปแบบ

วิธีการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม 
-  นักเรียนร้อยละ 80 เข้าถึงการจัดการเรียนรู้ในช่องทางที่หลากหลายตามความพร้อมและ

เหมาะสม 

 เชิงคุณภำพ 

-  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบ COVID Model  ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

-  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาจัดท้าสื่อนวัตกรรมการเรียน มีรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์ สร้างช่องทางการ
เข้าถึงเนื้อหาการเรียนที่หลากหลาย ได้แก่ การสร้างเพจห้องเรียนออนไลน์                 
ช่อง Youtube  เพจเฟสบุค  กลุ่มไลน์ เป็นต้น 

     -  นักเรียนเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ในช่องทางที่หลากหลาย เหมาะสมและปลอดภัย 

กำรวิเครำะห์ 

 เทคนิค/รูปแบบที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จ 

-  การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการระดมความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) โดยสิ่งส้าคัญที่สุดคือการมีช่องทางในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตาม
ความพร้อมของนักเรียน ภายใต้ความปลอดภัย 
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-  การอ้านวยความสะดวก สนับสนุน จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงด้าเนินการจัดท้าห้อง
สตูดิโอที่ใช้ส้าหรับการ อัดเสียง ท้าคลิปและสื่อการเรียนรู้ของครู เพ่ือให้ได้สื่อที่มีคุณภาพ
และดึงดูดความสนใจของนักเรียน 

-  จัดระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อรับรู้ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน   และหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม 

-  การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพ่ือให้ค้าแนะน้า สะท้อนปัญหาในการจัดการเรียน
การสอน พร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไขเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ
ความพร้อมของนักเรียน  

 ปัจจัยส่งผลให้เกิดควำมส ำเร็จอย่ำงย่ิง 

-  ได้รับความร่วมมือจากคณะครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ในการระดมความคิดเห็นพร้อม
สะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ปรับบ้านเป็นโรงเรียน เปลี่ยนพ่อ-
แม่เป็นครู  ได้รับทราบปัญหาเพ่ือด้าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน            
มีคุณภาพเหมาะสมกับความพร้อมของนักเรียนภายใต้ความปลอดภัย  

-  ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้  ยอมรับ และปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง
ในทักษะดิจิทัล เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

-  จัดระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อรับรู้ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน   และหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม 

-  ครูน้าข้อเสนอแนะและค้าแนะน้าจากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนมาปรับใช้
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อมูลที่มีกำรประชำสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษำดูงำน 

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ www.banpanmor.com เพจเฟสบุคโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
www.facebook.com/banpanmorschool  และกลุ่มไลน์ครูประจ้าชั้นและผู้ปกครอง 
 
4.2 ผลงำน โครงงำนคุณธรรมของโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  ได้ด้าเนินการจัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 
โครงงาน โดยกระบวนการจัดท้าโครงงานคุณธรรมในทุกห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยเริ่ม ด้าเนินการนับตั้งแต่การจัดกิจกรรมค่ายผู้น้าเยาวชนคนคุณธรรม เป็นต้นมา  
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โครงงำนคุณธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
 

ชื่อโครงงำน ผู้รับผิดชอบโครงงำน ครูที่ปรึกษำ 
ระดับห้องเรียน   
หนูน้อยออมเงิน อนุบาล 2/1 นางสาวกรรณิการ์  เมืองมูล 

อนุบาลจิตอาสาปันสุข อนุบาล 2/2 นางปวีณา เส็งสูนย์ 
ปฐมวัยยิ้มง่ายไหว้สวย อนุบาล 3/1 นางสาวสมศรี  งามกมลรัตน์ 

กินข้าวให้หมดจาน ทานอาหาร
อย่างพอเพียง 

อนุบาล 3/2  นายภิรวัฒน์  มณีเลิศ 

รักษ์...สะอาด ประถมศึกษาปีที่ 1/1 นางสาวปัทมา  แปลงโสม 
ห้องเรียนออมดี  มีเงินเก็บ ประถมศึกษาปีที่ 1/2 นางสาวเกศณี   เกตุดี 

แต่งกายดี มีระเบียบ ประถมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์ 
ฟันสะอาดสวยไปด้วยกัน ประถมศึกษาปีที่ 2/2 นางสาวสุภาศิริ  ส้าเภาพันธุ์ 

ขยัน หมั่นเพียร ห้องเรียนสะอาด ประถมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์ 
ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย พลอย

สุขใจ 
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 นางสาวกนกวรรณ  สะแกทอง 

ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ ด้วยสองมือ
หนูๆทุกคน 

ประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวนีรนุช  สิทธิสาร 

ห้องเรียบร้อย สะอาดตา พาสุขสันต์ ประถมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวภภัสสร   เทียมขุนทด 
รู้รายรับ กระชับรายจ่าย ประถมศึกษาปีที่ 5/1 นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร 

ห้องเรยีนสดใส พาใจหมั่นเพียร ประถมศึกษาปีที่ 5/2 นางขวัญฤดี จรรยากรณ์ 
แต่งกายดี ใครๆก็ชอบ ประถมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวกชพร  พุทธชาติ 

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ด้วยรัก ประถมศึกษาปีที่ 6/2 นางคณิตฐา  บุณพูล 
รักษ์ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นางสาวภิญญดา  เลียบใย 

บ๊าย บาย นายขยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นายสุริยา  การ่อน 
พูดเพราะเสนาะหู มัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกนกวรรณ ชินธุวงษ์ 

นายทฤษศวรรษ  วรฉัตร 
Homework I love you มัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง 

นายวันมงคล ทิวงษา 
ระดับโรงเรียน   

หมูออมสิน นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร - 
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ชื่อโครงงำน ผู้รับผิดชอบโครงงำน ครูที่ปรึกษำ 
อยู่อย่างพอเพียง นายทฤษศวรรษ  วรฉัตร - 

โรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา นางสาวนีรนุช  สิทธิสาร 
 

- 

ห้องน้้าสดใส หัวใจฟรุ้งฟริ้ง นางสาวรัตนาวดี ธรรมมุทิศ - 
ครู ป.ม. ขอมีเงินออม นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง - 

เข้าแถวดี มีวินัย นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า - 
รู้หน้าที่ ตัวอย่างที่ดีมีที่ปั้นหม้อ นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี - 

 
นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นักเรียน

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  มีการประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีร่วมกันก้าหนด ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ดังนี้ 

 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้ด้าเนินการจัดท้าโครงงานคุณธรรม ในระดับห้องเรียนทุกห้อง โดยแบ่งเป็น 

ระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 - ระดับปฐมวัย เป็นการฝึกปฏิบัติโครงงานคุณธรรมโดยครูพานักเรียนลงมือปฏิบัติ เน้น การปฏิบัติ

บ่อยๆ  จนเกิดเป็นทักษะ เพ่ือน้าไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน โดยยึดทฤษฎีการเรียนรู้ พฤติกรรม
จริยธรรมตาม แนวคิดของแบนดูรา ที่ว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนในสังคมเกิดจากการเรียนรู้ โดยการสังเกต
จากตัวแบบ ทั้งตัว แบบในชีวิตจริง หรือตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ ทั้งนี้ตัวแบบจะท้าหน้าที่ทั้ง สร้างหรือพัฒนา
พฤติกรรมจริยธรรมและ จะท้าหน้าที่ในการระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กปฐมวัยจึง เรียนรู้พฤติกรรม
จริยธรรมจากตัวแบบผู้ใหญ่ และสังคมจึงเป็นตัวแบบที่เด็กดูสังเกตและลอกแบบ การฝึกให้ นักเรียนท้า
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมตามแนวคิด  นี้คือ การสร้างและเลือกตัวแบบที่ดีให้ เด็กได้สังเกต ส้าหรับ
กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู้พฤติกรรม จริยธรรมตามแนวคิด 4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการตั้งใจ เป็นการที่เด็กได้เห็นตัวแบบที่น่าสนใจ ดังนั้น ตัวแบบ จึงต้องแสดง  
พฤติกรรมจริยธรรมที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน โดยการที่ครูปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการด้าเนินกิจกรรม โครงงาน
คุณธรรม แล้วให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติตามบ่อย ๆ และเมื่อเด็กสนใจแสดงพฤติกรรมที่ดีจะต้องมีการ เสริมแรง 
เพ่ือให้เด็กเกิด พฤติกรรมซ้้า 

 ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการเก็บจ้า เมื่อเด็กสังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่ดี ได้รับ การยกย่อง
ชมเชย และได้เห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบ่อย ๆ เด็กเกิดความสนใจต้องการแสดงพฤติกรรม เช่นเดียวกับตัว
แบบ เด็กจะ หาวิธีเก็บและจดจ้าข้อมูลการแสดงพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ 

 ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการกระท้า เมื่อเด็กจดจ้าข้อมูลได้และเก็บไว้ในความคิด เมื่อเผชิญ สถานการณ์
ใน ชีวิตประจ้าวัน เด็กจะน้าข้อมูลมาแสดงเป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของตัวแบบ เพ่ือให้ได้ผล
เหมือนตัว แบบ  
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ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการจูงใจ เมื่อเด็กสังเกตตัวแบบและจดจ้าข้อมูลไว้ และเมื่อเผชิญ สถานการณ์ 
ถ้า หากมีการจูงใจและเด็กคาดว่าจะได้รับการเสริมแรง เด็กจะแสดงพฤติกรรมออกมา ดังนั้นถ้า หากเด็กแสดง 
พฤติกรรมดี จึงควรได้รับผลในลักษณะการเสริมแรงเหมือนตัวแบบได้รับ การจูงใจจึงเป็นสิ่ง สนับสนุนให้เด็ก
แสดง พฤติกรรมจริยธรรมไปในพฤติกรรมที่เหมาะสม ดังนั้น การที่ครูพาเด็กปฏิบัติโครงงานคุณธรรมบ่อย ๆ 
นั้น จนกระทั่งเด็กได้ฝึกและปฏิบัติตามครู บ่อย ๆ จนเกิดเป็นทักษะและเป็นนิสัย เป็นพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ตามที่ผู้ใหญ่และสังคมต้องการ ครูจึงถือ ว่าเป็นแบบ  ให้กับเด็ก ก้าหนดให้เด็กประพฤติปฏิบัติและสร้าง
กฎเกณฑ์ของการประพฤติ เนื่องจากเด็กปฐมวัย ยังไม่สามารถ ตัดสินความถูกผิดอย่างมีเหตุผลด้วยตนเอง แต่
จะประพฤติปฏิบัติตามความเห็นของผู้ใหญ่ ระดับปฐมวัย มีโครงงานคุณธรรมห้องเรียนละ ๑ โครงงาน  

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นการฝึกปฏิบัติโครงงานคุณธรรมที่สืบเนื่องมาจาก ชั้นปฐมวัย โดย 
มีครูเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม พร้อมทั้งครูพานักเรียนลงมือปฏิบัติ เน้นการฝึกปฏิบัติ บ่อยๆ จนเกิดเป็น
นิสัย เกิดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามที่ต้องการ เพ่ือน้าไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งในระดับนี้
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 บางกลุ่มสามารถท้าโครงงานคุณธรรมได้ด้วยตนเองแล้ว โดย นักเรียนสามารถ
ค้นพบปัญหาที่ เกิดกับนักเรียนได้เอง ค้นพบสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาได้ด้วย ตนเอง มีครู
ประจ้าชั้นเป็นที่ปรึกษา โครงงานคุณธรรม คอยดูแลและช่วยขับเคลื่อนการท้าโครงงานคุณธรรม ของนักเรียน
ในระดับชั้นของตนเอง ใน การท้าโครงงานคุณธรรมของระดับนี้ จะเน้นที่การมองปัญหาร่วมกัน ระหว่างครู
ประจ้าชั้นและนักเรียน เมื่อ มองเห็นปัญหาตรงกันที่ต้องการแก้ไขแล้ว ครูจะเป็นคนพานักเรียนท้าโครงงาน
คุณธรรม แต่นักเรียนจะเป็นคน ด้าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยในกระบวนการนี้จะมีครูเป็น ตัวอย่างใน
การปฏิบัติ เมื่อนักเรียนพบเห็นสิ่งที่ เป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถด้าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง มีการ ท้างานเป็น
ทีม แบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ ละบุคคลชัดเจน ท้าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง หาก พบเจอปัญหาก็ปรึกษาครูประจ้าชั้น เพ่ือน ช่วยกัน แก้ไข
ปัญหาให้หมดสิ้นไป มีโครงงานคุณธรรมห้องเรียนละ 1 โครงงาน  

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นการฝึกปฏิบัติโครงงานคุณธรรมที่ต่อเนื่องมาจาก ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในระดับชั้นนี้ นักเรียนจะเป็นคนจัดท้าโครงงานคุณธรรมด้วยตนเอง ด้าเนินกิจกรรมด้วย    
ตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะมีการรวมกลุ่มของสมาชิกในห้องเรียนที่มีความสนใจจะแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 
ห้องเรียนหรือโรงเรียนเหมือนกัน ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์สาเหตุว่าปัญหานั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุใด 
พร้อม ทั้งคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้หมดสิ้นไป โดยปลูกฝังให้สมาชิกในกลุ่มหรือ ผู้ร่วมด้าเนินกิจกรรม
โครงงาน คุณธรรมให้เกิดความตระหนัก พร้อมใจกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีครูประจ้าชั้นเป็นที่ปรึกษา
โครงงานคุณธรรม และคอยดูแล ก้ากับการด้าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมอย่าง ต่อเนื่องและใกล้ชิด อีกทั้ง
ครูที่ปรึกษาลงปฏิบัติ โครงงานคุณธรรมช่วยนักเรียนเป็นบางครั้งคราวหากพบว่ า นักเรียนเริ่มไม่ด้าเนิน
กิจกรรมแล้ว ซึ่งการให้นักเรียน ปฏิบัติด้วยตนเองนี้ เมื่อท้าบ่อย ๆ ลงมือปฏิบัติจนชินก็ จะเกิดเป็นนิสัย เกิด
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามที่ต้องการ เพ่ือน้าไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน ในการท้าโครงงานคุณธรรม
ของระดับนี้ จะเน้นที่การมองปัญหาร่วมกันระหว่างเพ่ือนสมาชิกร่วมชั้น เรียน เมื่อมองเห็นปัญหาตรงกันที่
ต้องการแก้ไขแล้ว ก็จับกลุ่มกันจัดท้าโครงงานคุณธรรม โดยมีครูประจ้าชั้น เป็นที่ ปรึกษาโครงงานคุณธรรม 
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นักเรียนสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ จะเป็นคนด้าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นักเรียน สามารถด้าเนินกิจกรรมได้
ด้วยตนเอง มีการท้างานเป็นทีม แบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละ บุคคลชัดเจน  ท้าให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง หากพบเจอปัญหาก็  ปรึกษาครูประจ้า
ชั้นเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไป มีโครงงานคุณธรรมห้องเรียนละ 1 โครงงาน  

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นการฝึกปฏิบัติโครงงานคุณธรรมที่ต่อเนื่องมาจาก ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในระดับชั้นนี้ นักเรียนจะเป็นคนจัดท้าโครงงานคุณธรรมด้วยตนเอง ด้าเนินกิจกรรมด้วย    
ตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะมีการรวมกลุ่มของสมาชิกในห้องเรียนที่มีความสนใจจะแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 
ห้องเรียนหรือโรงเรียนเหมือนกัน ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์สาเหตุว่าปัญหานั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุใด 
พร้อม ทั้งคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้หมดสิ้นไป โดยปลูกฝังให้สมาชิกในกลุ่มหรือ ผู้ร่วมด้าเนินกิจกรรม
โครงงาน คุณธรรมให้เกิดความตระหนัก พร้อมใจกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีครูประจ้าชั้นเป็นที่ปรึกษา
โครงงานคุณธรรม คอยดูแล ก้ากับและติดตามการด้าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 
ซึ่งการให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองนี้ เมื่อท้าบ่อย ๆ ลงมือปฏิบัติจนชินก็จะเกิด เป็นนิสัย เกิดพฤติกรรมบ่งชี้
เชิงบวกตามที่ต้องการ เพ่ือน้าไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน ในการท้าโครงงานคุณธรรมของระดับนี้ จะ
เน้นที่การมองปัญหาร่วมกันระหว่างเพ่ือนสมาชิกร่วมชั้น เรียน  เพ่ือแก้ไขปัญหาในภาพรวมของโรงเรียน 
เพ่ือให้น้อง ๆ ได้เกิดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการ เมื่อ มองเห็นปัญหา ตรงกันที่ต้องการแก้ไขแล้ว ก็จับ
กลุ่มกันจัดท้าโครงงานคุณธรรม โดยมีครูประจ้าชั้นเป็นที่ปรึกษาโครงงาน คุณธรรม นักเรียนสมาชิกในกลุ่มต่าง 
ๆ จะเป็นคนด้าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นักเรียน สามารถด้าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง มีการท้างานเป็น
ทีม แบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ชัดเจน มีการวัดผลและ ประเมินที่หลากหลายและครอบคลุม 
ท้าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ  รับผิดชอบของตนเอง หากพบเจอ
ปัญหาก็ปรึกษาครูประจ้าชั้น เพ่ือน ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไป มี โครงงานคุณธรรมห้องเรียนละ 1 
โครงงาน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 19 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้ด้าเนินการอบรมครู
ทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้ครูสามารถน้ากระบวนการด้าเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  โดยการจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  
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5. รำยได้หลักของสถำนศึกษำ 
ประมำณกำรรำยรับสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ข้อมูลจ้านวนนักเรียนของวันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) หมำยเหตุ 
1. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
   1.1 ชั้นอนุบาล 2             จ้านวน  40 คน 
   1.2 ชั้นอนุบาล 3             จ้านวน  48 คน 
   1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ้านวน  82 คน 
   1.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ้านวน  50  คน 
   1.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ้านวน  49  คน 
   1.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ้านวน  54  คน 
   1.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ้านวน  57  คน 
   1.8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ้านวน  46  คน 
   1.9  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จ้านวน  40  คน 
   1.10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ้านวน  43  คน 
   1.11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ้านวน  30  คน 

 
68,000 
81,600 

155,800 
95,000 
93,100 

102,600 
108,300 
87,400 

140,000 
150,500 
105,000 

 

2. ค่ำหนังสือเรียน 363,606  
3. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
   3.1 ชั้นอนุบาล 2-3  
   3.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
   3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3              

 
17,600 

131,820 
47,460 

 

4. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 198,930  
5. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
   5.1 ชั้นอนุบาล 2-3  
   5.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
   5.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3              

 
37,840 

162,240 
99,440 

 

รวม 2,246,236  
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โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

คุณธรรมน้าความรู้ มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เคียงข้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  เน้นกระบวนการพัฒนา น้าพาสู่ศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ  (Mission) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. จัดการศกึษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
3. เสริมสร้างคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา  

เป้ำประสงค์  (Goals) 

1. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะสู่

ศตวรรษท่ี 21 

3. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้ำนปั้นหม้อ 

 ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้ำนปั้นหม้อ 

สุนทรียภาพทางดนตรี 

กลยุทธ์ของโรงเรียนบ้ำนปั้นหม้อ 

1. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

2. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี

ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

3. เสริมสร้างผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มคีุณลักษณะตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 19 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

4. ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา 

วัฒนธรรมและค่ำนิยมขององค์กร 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรเพ่ือให้บรรลุถึงปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ที่ตั้งไว้ผ่านทางความมานะมุ่งมั่นเน้นการท้างานเป็นทีมและความสามัคคีของ คณะครูที่มีจิตใจแห่งการ

ให้บริการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ ผู้มารับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 

ยอมรับผลของงานร่วมกัน มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และแสวงหาผลประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน 

มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนางานร่วมกัน มีความเคารพและเชื่อมั่นกันและกันพร้อมเป็นหนึ่งเดียวกัน 
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โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

ส่วนที่ 3 

แผนงำน / โครงกำร และงบประมำณ 

ส่วนที่ 3.1 รำยละเอียดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (งบประจ ำ) 
ตำรำง 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2565 (งบประจ้า) 

(แผนงบประมาณ  :  ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา) 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
ค่ำ

น้ ำหนัก
(%) 

รวมตลอดปี 
งบประมำณ 

คงเหลือ หมำยเหตุ 

ก.  ค่ำสำธำรณูปโภค (รวม)     

1.  ค่าไฟฟ้า  180,000   

2.  ค่าน้้าประปา  20,000   

3.  ค่าโทรศัพท์  -   

4.  ค่าไปรษณีย์โทรเลข  -   

5.  ค่าอินเทอร์เน็ต (คู่สายโทรศัพท์)  2,400   

ข.  ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม)     

1. ค่ำตอบแทน (รวม)     

1.1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา  -   

2. ค่ำใช้สอย (รวม)     

2.1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ  -   

2.2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง  -   
2.3. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (อาคารเรียน/อาคาร
ประกอบ/  ไม่เกิน 5 หมื่นบาท)  -   
2.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  -   
2.5.  ค่าบ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  -   
2.6. ค่าจ้างเหมาบริการ(ถ่ายเอกสาร)  -   
2.7.  ค่าบริการสุขภาพนักเรียน  -   
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โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
ค่ำน้ ำหนัก

(%) 
รวมตลอดปี 
งบประมำณ 

คงเหลือ หมำยเหตุ 

3.  ค่ำวัสดุ (รวม)     

3.1.  ค่าวัสดุส้านักงาน  10,000   

3.2.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -   

3.3.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  -   

3.4.  ค่าเวชภัณฑ์  5,000   

3.5.  ค่าวัสดุกีฬา  -   

3.6.  ค่าวัสดุเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย  -   

3.7.  ค่าวัสดุฝึกทักษะอาชีพ  -   

3.8.  ค่าวัสดุชุดการเรียน     

        3.8.1.  ก่อนประถมศึกษา  -   

        3.8.2  ประถมศึกษา  -   

        3.8.1  มัธยมศึกษาตอนต้น  -   

        3.8.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย  -   

รวมทุกหมวดรำยจ่ำย (ก + ข)  217,400   
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โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

ส่วนที่ 3.2 รำยละเอียดของแผนงำน โครงกำร / กิจกรรม และประมำณกำรงบประมำณ จ ำแนกตำม
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
ตาราง 3 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2565 (เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว) 

(แผนงบประมำณ  :  ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ) 
กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้ำนบริหำรงำนวิชำกำร   

1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับขั้นพ้ืนฐาน 3,000 ครูเกศณี 
1.2 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.2.1 กิจกรรมสอนเสริมทักษะทางวิชาการ 
   1.2.2 สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
   1.2.3 กิจกรรมพัฒนาชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   1.2.4 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   1.2.5 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

222,820 
3,000 
20,000 
73,000 
10,000 
116,820 

ครูอารยา 

1.3 โครงการกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                      30,000 ครูศิริรัตน์ 
1.4 โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน 2,000 ครูขวัญฤดี 
1.5 โครงการเพ่ิมเวลารู้ 6,000 ครูกนกวรรณ (ส.) 
1.6 โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3,000 ครูสุภาสิริ 
1.7 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 10,000 ครูกนกวรรณ (ช.) 
1.8 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์  

1.8.1 ติดตั้งอุปกรณ์สื่อดิจิทัลภายในห้องเรียน 

1.8.2 พัฒนาระบบขยายเสียงให้ครอบคลุมภายในโรงเรียน 

1.8.3 พัฒนาระบบเครือข่ายและสัญญาณอินเตอร์เน็ ตให้
ครอบคลุมภายในโรงเรียน  

1.8.4 อุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ 

1.8.5 พัฒนาอุปกรณ์สื่อภายในห้องปฏิบัติการต่างๆ 

180,000 
20,000 
20,000 
10,000  

 
10,000 
120,000 

ครูทฤษศวรรษ 

1.9 โครงการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 5,000 ครูกชพร 

1.10 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล - ผอ.สฤษฎ์ และ 
รองสุรพงษ์ 

2. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล   

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

2.1.1 จัดซื้ออุปกรณ์ส้านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2.1.2 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ 
2.1.3 ศึกษาดูงาน 

125,000 
 

 15,000 
30,000 
80,000 

ครูขนิษฐา 
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กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล (ต่อ)   
2.2 โครงการการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติงาน ต้าแหน่ง

นักการภารโรง 
108,000 ครูกนกวรรณ (ช.) 

3. ด้ำนบริหำรงำนงบประมำณ   

3.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 15,000 ครูกชพร 

4. ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป   

4.1 โครงการแหล่งเรียนรู้พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.1.1 การปลูกผักยกพ้ืน 
   4.1.2 การผลิตน้้าดื่มสะอาด 
   4.1.3 การเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ (AF) 
   4.1.4 การเพาะเห็ดนางฟ้า 
   4.1.5 การท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
   4.1.6 การท้าดินใบไม้ 
   4.1.7 การท้าอิฐบล็อกตัวหนอน 

20,000 
- 
- 

4,000 
7,000 
2,500 
1,500 
5,000 

ครูภภัสสร 

    4.2 โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
       4.2.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมประจ้า
ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 
       4.2.2 ปรับภูมิทัศน์ และตกแต่งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

130,000 
 

50,000  
 

80,000 

ครูทฤษศวรรษ 

4.3 โครงการบริการและสัมพันธ์ชุมชน 1,500 ครูคณิตฐา 

   4.4 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
     4.4.1 การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
     4.4.2 การเผยแพร่ข่าวสารผ่าน Obec Line 
     4.4.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล (เฟสบุ๊คและเว็บไซต์)  
     4.4.4 การท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
     4.4.5 การจัดท้าวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
     4.4.6 การจัดท้าสารทัศน์รายปีของโรงเรียน 

25,000 
- 
- 

6,000 
4,000 

- 
15,000 

ครูเปรมหทัย 

4.5 โครงการหนูน้อยนักออม 7,000 ครูเปรมหทัย 

4.6 โครงการการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 2,000 ครูขวัญฤดี 
4.7 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4,000 ครูภภัสสร 

4.8 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา - ครูภิญญดา 

4.9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 10,000 ครูเต็มศิริ 
4.10 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปราศจากฟันผุ 6,500 ครูเต็มศิริ 
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กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้ำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน    

  5.1 โครงการสภานักเรียน  
     5.1.1 กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและกิจกรรมของ
สภานักเรียน 
     5.1.2 อบรมสภานักเรียนก่อนปฏิบัติงาน 
     5.1.3 โครงการของสภานักเรียน 
     5.1.4 กิจกรรมลดขยะ(ธนาคารขยะ) 
     5.1.5 กิจกรรมเวทีคนกล้า 

15,000 
3,000 

 
2,000 
3,000 
3,000 
4,000 

ครูนีรนุช 

  5.2 โครงการวันส้าคัญร่วมกันสืบสานประเพณี 
     5.2.1 กิจกรรมวันลอยกระทง 
     5.2.2 กิจกรรม 5 ธันวา (วันชาติ) 
     5.2.3 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
     5.2.4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
     5.2.5 กิจกรรมวันส้าคัญทางศาสนา 
     5.2.6 กิจกรรมวันไหว้ครู 
     5.2.7 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
     5.2.8 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

15,000 
- 
- 
- 

5,000 
4,000 
2,000 
3,000 
1,000 

ครูวราภรณ์ 

5.3 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     5.3.1 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจ้าภาคเรียน 
     5.3.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
     5.3.3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
     5.3.4 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

 5.3.5 ระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและ
ระดับโรงเรียน 

 5.3.6 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน (ดูแล
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ที่แท้จริง) 

23,000 
12,000 
1,000 
2,000 
2,000 
1,000 

 
5,000 

ครูวันมงคล 

5.4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
      5.4.1 โครงงานจิตอาสาประจ้าสัปดาห์  
      5.4.2 กิจกรรมเชิดชูความดีวิถีพุทธประจ้าสัปดาห์  

1,000 
250 
750 

ครูวราภรณ์ 

5.5 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
     5.5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามสูบบุหรี่และห้ามดื่มสุรา 
     5.5.2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านอบายมุข 
     5.5.3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 

5000 
500 
500 

1,000 

ครูวันมงคล 
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กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้ำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน(ต่อ)   
   5.5.4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 3,000  
5.6 โครงการปัจฉิมนิเทศ 8,000 ครูกนกวรรณ (ช.) 
5.7 โครงการโรงเรียนสุจริต 

5.7.1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
5.7.2 กิจกรรมปปช. สพฐน้อย 

5,000 

2,500 

2,500 

ครูนีรนุช 

5.8 โครงการเสริมสร้างจิตส้านึกป้องกันการทุจริต 2,500 ครูสุภาสิร ิ

5.9 โครงการรักษ์ต้นไม้ 8,000 ครูกนกวรรณ (ส.) 
รวมทั้งสิ้น 32 โครงกำร 1,001,320  

ตาราง 4 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2565 (งบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 
(แผนงบประมำณ  :  ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ) 

แผนงำนพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 40,000 ครูอารยา 

2. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานลูกเสือ-เนตรนารี 25,000 ครูคณิตฐา 

3. โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทัศนศึกษานักเรียน
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ) 

3.1 ทัศนศึกษาช่วงชั้นอนุบาล 
3.2 ทัศนศึกษาช่วงชั้นประถมต้น (ป.1-ป.3) 
3.3 ทัศนศึกษาช่วงชั้นประถมปลาย (ป.4-ป.6) 
3.4 ทัศนศึกษาช่วงชั้นมัธยมศึกษา 

255,900 
 

35,260 
65,280 
63,840 
91,520 

ครูปัทมา 
 

ครูปวีณา 
ครูปัทมา 
ครูภภัสสร 
ครูศิริรัตน์ 

4. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 5,000 ครูภิญญดา 
5. โครงการพฒันาทักษะทางด้านกีฬา 

5.1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 
5.2 กิจกรรมอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะกีฬา 

5.3 กิจกรรมการชั่งน้้าหนักวัดส่วนสูงและทดสอบ
สมรรถภาพกาย 

30,000 

18,000 
5,000 
7,000 

ครูสุริยา 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระ 
    6.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
    6.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 

122,000 
10,000 

 
6,000 

 
 

ครูเกศณี 
ครูกนกวรรณ (ช.) 

 
ครูคณิตฐา 
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แผนงำนพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

    6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    6.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    6.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    6.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 
    6.7 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
    6.8 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา และพลศึกษา 

10,000 
 

10,000 
 

30,000 
 8,000 

 
8,000 

 
40,000 

ครูเต็มศิริ 
 

ครูเปรมหทัย 
 

ครูขนิษฐา 
ครูภิญญดา 

 
ครูกชพร 

 
ครูสุริยา 

7. โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ภายใต้มาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
       7.1 กิจกรรมห้องเรียน Online 
       7.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (ห่างไกลใจไม่ห่างกัน) 
       7.3 กิจกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนออนไลน์ 

68,000 
 

13,000 
5,000 
50,000 

ครูภิญญดา 

8. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 15,000 ครูศิริรัตน์ 
รวมทั้งสิ้น 8 โครงกำร 560,900  

ส่วนที่ 3.3 รำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรม
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ชื่อโครงกำร          พัฒนาหลักสูตรระดับขั้นพ้ืนฐาน  
แผนงำน      บริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ( ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์   
 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ( ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2 ข้อที่  3 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล  (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษท่ี 21) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่   ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
    ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงกำร          ใหม่     ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวเกศณี         เกตุดี 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล  
      หลักสูตรสถานศึกษาถือเป็นหัวใจส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนด    
เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินผลของสถานศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าการ 
น้าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  เนื่องจากหลักสูตร
สถานศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  นอกจากนี้ครูผู้สอนไม่ได้จบตรงตามสาระ 
การเรียนรู้ที่สอน จึงขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาดังนั้นฝ่ายบริหารวิชาการจึงได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ให้มีความเหมาะสมและเกิดความสอดคล้องกับผู้เรียนมากท่ีสุด 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผู้เรียน 
2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน้าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมาณ 
        3.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นปัจจุบัน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นมาตรฐาน  ผู้สอนสามารถน้าไปใช้ได้อย่างเป็น

ระบบ 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  3,000  บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย ระยะเวลำ 
ด ำเนิน 
งำน 

สถำนที่ 
ด ำเนิน 
งำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียมกำร        

 
ประชุมเพ่ือวางแผนโครงการ 
วางแผนการด้าเนินงานและ
มอบหมายงาน 

    ต.ค 64 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครเูกศณี 

2 ขั้นด ำเนินกำร        

 

- ด้ า เนิ น ก ารกิ จ ก รรม ต าม
โครงการ รวบรวมและเตรียม
อุป กรณ์ ส้ าห รั บ ก ารจั ดท้ า
รูป เล่ ม  เช่ นกระดาษ  ,หมึ ก
เครื่องปริ้น 
- เข้ าเล่มหลักสู ตรระดับขั้ น
พ้ืนฐาน 

 

 
 
 
 

1,000 

2,000  
ต .ค . 64 -
ก.ค. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครเูกศณี 

3 ขั้นประเมินผลกำรด ำเนินกำร        

 
จัดท้าสรุปโครงการและพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

    ก.ย.65 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครเูกศณี 

รวม  1,000 2,000     
 
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 
4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     1,000  1,000 1,000    

 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 มีหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

แบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
หลักสูตรสถานศึกษามีความเป็นมาตรฐาน   
ผู้สอนสามารถน้าไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ 

 
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

    ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนของครู 
เนื่องจากครูบางท่านสอนไม่ตรงวิชาเอกของตนเอง 
 

     จัดท้าและเผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เพื่อให้ครูได้ศึกษาและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามที่
หลักสูตรสถานศึกษาก้าหนด 
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โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผู้เรียน 
 7.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะต่างๆ ตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษา
ก้าหนด 
 7.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน้าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงช่ือ                              ผู้เสนอ
โครงการ 
        ( นางสาวเกศณ ี เกตุดี )                                         ( นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์ ) 
  ครู                                        (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ) 

 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)           (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 31 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

ชื่อโครงกำร          พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แผนงำน      บริหารงานวิชาการ  
สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบำย 

(  ) ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์                      

 (  ) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. (2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาศักยภาพ 
          คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้  
 (  ) นโยบำย สพฐ. ที ่3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
   ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ) 
   ข้อที ่3  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
    (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ) 
   ข้อที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 ) 
สนองมำตรฐำนโรงเรียน มำตรฐำนที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
           มำตรฐำนที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มำตรฐำนที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์  
ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น ตุลาคม  2564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 22  ,23  , 24 และ มาตรา 26 ได้
ก้าหนดการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึดผู้เรียน             
เป็นส้าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีความรู้  จัดกระบวนการเรียนรู้   เนื้อหาสาระ กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน   ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติจริง และมีการประเมิน
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายแล้วน้าผลการประเมินมาพัฒนา โรงเรียนบ้านปัน้หม้อ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 3 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเอง

รับผิดชอบ  
2.3 เพ่ือบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ 
        3.1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 

       3.1.2 ครูมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน 
        3.1.3 ห้องเรียนทุกห้องมีผลการนิเทศห้องเรียนในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 70 

3.2 เชิงคุณภำพ 
       3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาท้าให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
       3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
       3.2.3 ครมูีรายงานวิจัยในชั้นเรียนและสามารถน้าผลไปปรับปรุงให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 
       3.2.4 ห้องเรียนได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  222,820  บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1. จัดท้าโครงการและขออนุมัติ     ต.ค.64  ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูอารยา 
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

ด้าเนินงาน 
    ต.ค.64  ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูอารยา 

3. ด้าเนินกิจกรรม / งาน 
1.กิจกรรมสอนเสริมทักษะ
ทางวิชาการ 
-กิจกรรม “การอ่าน –เขียน” 
-กิจกรรม “คณิตคิดค้านวณ” 
-กิจกรรม “อังกฤษน่ารู้” 

2.สร้างและพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผล 

3.กิจกรรมพัฒนาชั้นเรียนให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3,000 

 
 
 
 
 

20,000 
 

 
73,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต.ค.64-
ก.ย. 65 
 
 
 
 
ต.ค.64- 
ก.ย. 65 
 
ต.ค.64-
ก.ย. 65 
 

ร.ร.บ้านปั้นหม้อ คณะครู
โรงเรียนบ้าน

ปั้นหม้อ 
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โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

4.วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

5.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน 

 

 

10,000 
 
 

116,820 

มี.ค.64,
ก.ย.65 
 
ต.ค.64-
ก.ย. 65 

4. ประเมินผลโครงการ     ก.ย.65 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูอารยา 
5. สรุปผลและรายงานโครงการ     ก.ย.65 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครอูารยา 

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 

4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 50,000 66,820  15,000  50,000 32,000 9,000    
 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
3.ครูมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ต่อ 1 ภาค
เรียน 
4. ห้องเรียนทุกห้องมีผลการนิเทศห้องเรียนในระดับดีขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 70 
 

 
- วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ส้ารวจ 
- นิเทศชั้นเรียนตามแบบนิเทศ 
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โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาท้าให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
3.ครมูีรายงานวิจัยในชั้นเรียนและสามารถน้าผลไปปรับปรุงให้ผล
สัมฤทธิ์ดีขึ้น 
4. ห้องเรียนได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 
-เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
 
 
 
- สรุปผลการนิเทศชั้นเรียนในภาพรวม 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

1.การเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ไม่เที่ยงตรงเท่าที่ควรเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง 
ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเดิม 
 

1.ครผูู้สอนต้องท้าการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์
ข้อสอบ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือ
เตรียมพร้อมผู้เรียน 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

7.1  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ 
7.2  สถานศึกษามีแบบการทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 
7.3  นักเรียนได้รับการประเมินผลสมรรถนะส้าคัญและผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
7.4  ครูทุกคนสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.5  ห้องเรียนได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์ )                             ( นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์ ) 
          คร ู                                              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)           (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
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ชื่อโครงกำร          ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
แผนงำนพื้นฐำน      ด้านพัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 (   ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 
 (   ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 
 (   ) นโยบาย สพฐ. ที่ 2 และ 3 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ) 

ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียนที  

ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง  

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม  2564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นเป็นประจ้าทุก
ปี เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้
แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้
กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุด  อันจะเป็นพลังการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้าเป็นที่ผู้เรียนต้องได้รับประสบการณ์ตรง และ
ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อันจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตนเอง  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงเห็นควรพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน โดยจัดให้มีเวทีประกวด/แข่งขัน และคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันใน
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2565  ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกคนพัฒนา
ความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ให้มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ตาม
หลักสูตรฯ  มีทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้กับการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน 
      2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและผลงาน รวมทั้งคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วม
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป 
 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมแสดงศักยภาพและผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด         
ที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก้าหนดจัดขึ้น  
                3.1.2 นักเรียนที่เข้าร่วมแสดงศักยภาพและผลงานได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ประสานงาน 
ร้อยละ 50   ขึ้นไป  
      3.1.3 นักเรียนที่เข้าร่วมแสดงศักยภาพและผลงานในระดับเขตพ้ืนที่ ได้รับรางวัลเหรียญทองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครู นักเรียน ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์เต็มตามศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ น้า

ความรู้และทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน  ได้ร้อยละ 100 
3.2.2 ครู  นักเรียน  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม งานอาชีพ     

ต่อยอดเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  ร้อยละ 100 
3.2.3 นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันมีศักยภาพทางวิชาการ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตาม 

จุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 สูงขึ้น 
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4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  30,000 บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

 
4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

          10,000 20,000 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1. จัดท้าโครงการและขออนุมัติ     12 พ.ย.64  ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูศิริรัตน์ 
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

ด้าเนินงาน 
    16 พ.ย.64 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูศิริรัตน์ 

3. ด้าเนินกิจกรรม / งาน 
1.ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับศูนย์ประสานงาน
ชายแดนฯ 
2.ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 
 
 

 

 
 
5,000 
 
10,000 

 
 
5,0000 
 
10,000 

  
 

ส.ค.65 
 

ก.ย.65 

ร.ร.บ้านปั้นหม้อ คณะครู
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 

4. ประเมินผลโครงการ     ก.ย.65 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูศิริรัตน์ 
5. สรุปผลและรายงานโครงการ     ก.ย.65 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูศิริรัตน์ 
 รวม  15,000 15,000     
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5. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
1.นักเรียนเข้าร่วมแสดงศักยภาพและผลงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด 
2.นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ประสานงาน 
ร้อยละ 50   ขึ้นไป 
3.นักเรียนที่แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

 
-ประกวด/แข่งขัน       
-ผลการแข่งขัน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครู นักเรียน ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์เต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ   
น้าความรู้ และทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
2. ครู  นักเรียน  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม งานอาชีพ    ต่อยอดเพ่ือ
การประกอบอาชีพได้  
3.นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันมีศักยภาพทางวิชาการ  
มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
-ความพึงพอใจของผู้ได้รับรางวัล 
 -สัมภาษณ์ / สังเกต 
 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
1.ก้าหนดการแข่ งขันศิลปหัตถกรรมในระดับศูนย์
ประสานงาน และระดับเขตพ้ืนที่   ไม่มีความชัดเจน
เท่าท่ีควร มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจส่งผลต่อตาราง
การฝึกซ้อมของนักเรียน 
2.การฝึกซ้อมนักเรียนบางกิจกรรมอาจต้องใช้เวลาหลัง
เลิกเรียนหรือวันหยุด  อาจมีกรณีนักเรียนให้ข้อมูลเท็จ
หรือไม่แจ้งผู้ปกครองในการมาฝึกซ้อม 
 

1.ครูและนักเรียนต้องเตรียมความพร้อมและ
ฝึกซ้อมอยู่เสมอ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตาราง
การแข่งขัน 
 
2.ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมท้าหนังสือแจ้งและขอ
อนุญาตผู้ปกครองให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
ข้อบังคับ 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
7.1   นักเรียนและครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็น

เลิศ 
7.2   นักเรียนและครู มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล จากกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียน   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีแผนการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน 
7.3   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน              

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
    ( นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง)                                       ( นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์) 
                  ครู                                               หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)           (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
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ชื่อโครงกำร     พัฒนาระบบนิเทศภายใน 

แผนงำน บริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ( ) ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
ทรัพยากรมนุษย์                      
 ( ) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพ
คน 
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ) 

  ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ) 

  ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ) 

  ข้อที ่4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน  มาตรฐานที่  2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2.พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางขวัญฤดี จรรยากรณ์ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น  พฤศจิกายน 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอน หลักสูตร 
เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจส้าคัญ
ของการด้าเนินงาน   ในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุผลส้าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู้ เรียนให้มี
สมบูรณทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูและคุณธรรม จริยธรรม   ในการด้ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้
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อ่ืนได้อย่างมีความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเกง และมีความสุขได้นั้น
กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส้าคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศ ที่มี
ความส้าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้
ความช่วยเหลือแกครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น 
ปัจจุบันโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยังไม่สามารถพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาได้ทุกด้าน 
ซึ่งโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์พบว่าผู้ เรียนยังต้องได้รับการพัฒนา ด้านความรูความสามารถตามมาตรฐานของ
หลักสูตร ส่งผลให้คุณภาพของโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมยูในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจทั้งด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนจึงได้จัดท้าโครงการการนิเทศ
ภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรูความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตาม
จุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน ครูผู้สอนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดท้าโครงการนิเทศ
ภายในขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
 2.2 ครูจัดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2.4 เพ่ือช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
 2.5 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่ก้าหนด 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ 
 1. มีการประชุมก่อนเปิดและปิดเรียนภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 2. นิเทศติดตามในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู จ้านวน 26 คน 
 3. นิเทศติดตามห้องเรียน จ้านวน 21 ห้องเรียน 
3.2 เชิงคุณภำพ 

  1. ครูผู้สอน 26 คน ได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผล
การ ประเมินไม่ต่้ากว่าระดับดี ร้อยละ70 
  2. ห้องเรียนจ้านวน 21 ห้อง ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อม มีผลการประเมินไม่ต่้ากว่า
ระดับ ดี ร้อยละ70 
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4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 2,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืน

ๆ 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
3 
 
 
4. 
 
 
 
 

5. 
6. 
 
 

ประชุมวางแผนจัดท้าโครงการ 
- ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขต
พ้ืนที่การศึกษาและสพฐ. ในส่วน
ที่เก่ียวข้อง กับโครงการ  
- ศึกษาผลการด้าเนินงานของ
โครงการในปีที่ผ่านมา  
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-ค่าวัสดุ  กระดาษ  หมึก 
 
 
แตง่ตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน  
กิจกรรมการนิเทศ  
- นิเทศชั้นเรียน 
- นิเทศการสอน 
- ค่าวัสดุ  กระดาษ  หมึก จัดท้า
แบบบันทึกการนิเทศ 
สรุปประเมินโครงการ  
จัดท้ารายงานโครงการ น้าเสนอ
ฝ่ายบริหาร 
- ค่าวัสดุ  กระดาษ  หมึก 

  
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
500 
 
 
 
1,000 
500 

  
พ.ย. 64- 
เม.ย. 65 

 
 
พ.ย. 64 - 
เม.ย. 65 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
เม.ย. 65 

 
 
 
เม.ย. 65 
เม.ย. 65 

 

 
โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

 
นางขวัญฤดี 
จรรยากรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวม   2,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 500     500   1,000   

 
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 

วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 1. ครูผู้สอน จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการ 
จัดประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 85 
2. ครูผู้สอน ได้รับการนิเทศภายใน การนิเทศชั้นเรียน และ
การนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.ปัญหาและความต้องการนิเทศได้รับการวางแผน 
และสู่การแก้ไขและพัฒนา 
2.มีแผนการนิเทศการอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ 
ประเมินผลการนิเทศมีการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 

1. การด้าเนินงานตลอดโครงการอาจจะไม่เป็นไปตามที่
ก้าหนดช่วงระยะเวลาไว้ 
2. มีภารกิจงานอ่ืนๆ มาส่งผลให้การนิเทศไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินการนิเทศ 

1. บูรณาการงานอ่ืนๆที่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนกับงานปกติโดยเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร 
2. ปรับตารางปฏิทินการนิเทศ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีผลที่คาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 
 7.1 ครูมีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 7.2 ครูมีขวัญก้าลังใจ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 7.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ         
        (นางขวัญฤดี  จรรยากรณ์)                                          (นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์) 
        ครผููช้่วย                                        หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)           (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
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ชื่อโครงกำร     กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
แผนงำน   บริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตที่ 2      การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
(   ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ         

ทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาศักยภาพ

คน    ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (   ) นโยบาย สพฐ.  ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2 ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 
1) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน  ข้อที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวกนกวรรณ  สะแกทอง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2 ได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ“ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้”ตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อม
เข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศ
ทักษะด้านการท้างาน ทักษะที่น้าไปใช้ได้จริงในการด้ารงชีวิต และเพ่ือให้การจัดกิจกรรมตามนโยบายของ
รัฐบาลในการลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู้ด้าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทางโรงเรียนจึงได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด้าเนินการ 

กำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ มีควำมหมำยดังนี้ 
 1. ลดเวลาเรียน หมายถึง การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่นการบรรยาย การสาธิต การศึกษาในความรู้ให้น้อยลง 
 2. เพ่ิมเวลารู้ หมายถึง การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรงการคิด
วิเคราะห์ การท้างานเป็นทีม เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมที่สร้างสรรค์และหลากหลายมากข้ึน 
 3. การบริหารจัดการเวลาเรียน หมายถึง การจัดสัดส่วนเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
เป็นผู้รับความรู้ให้น้อยลง และเพ่ิมเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริงสร้างความรู้ด้วยตนเอง
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มากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจความต้องการ ความถนัดได้เพ่ิมพูนทักษะ การคิด
วิเคราะห์ ทักษะชีวิต การท้างานเป็นทีม ความมีน้้าใจ และมีความสุขในการเรียนรู้ 

กำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรนี้ต้องอยู่ภำยใต้แนวคิด ดังนี้ 
  -  เป็นกิจกรรมที่เป็นทางเลือก สนองความสนใจความถนัดของผู้เรียน 
  -  เป็นกิจกรรมเรียนรู้หลักการ สร้างความรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรม 

-  เป็นการลงมือปฏิบัติ สร้างความรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น  อิสระ และปลอดภัย                         
             -  เป็นการลดบทบาทของครู จากผู้สอนเป็นผู้ให้ค้าปรึกษา (Coach & mentor) 
  -  เป็นกิจกรรมที่ใช้การประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพที่แท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบในการก้าหนดรูปแบบ วิธีการ กระบวนการในการจัดกิจกรรม การ
ส่งเสริม สนับสนุน การก้ากับ นิเทศติดตาม และการวัดประเมินผล 

2.2 เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรม และจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน และใช้พัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ 

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่
พอใจของโรงเรียนและผู้ปกครอง 
3. เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมำณ 
 3.1.1 นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อระดับชั้น ป.1–ม. 3 เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
 3.1.2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อสามารถด้าเนินกิจกรรมตามโครงการได้ ร้อยละ 80 
    3.2 เชิงคุณภำพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อระดับชั้น ป.1–ม. 3 ทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการ 
3.2.2 คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อเข้าร่วมและด้าเนินกิจกรรมตามโครงการอย่างมี

ความสุข 
3.2.3 นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมทักษะด้านความรู้และด้านอาชีพ 
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4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน   6,000   บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ประชุมเตรียมการ - - - - 1 ต.ค.64 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

 
 

กนกวรรณ 
และ 
คณะครู 
 

2 เสนอโครงการ - - - - 13 พ.ย.64 

3 
ครู คัดเลือกและออกแบบ
กิจกรรม 

- - - - 
 1 ธ.ค. 64 

4 

จัดกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
1.กิจกรรมเพ่ิมเติมการอ่าน
เขียน จัดการเรียนการสอน
แบบ on hand  และ on 
line  
2.กิจกรรมเพ่ิมเติมการคิด
ค้านวณ จัดการเรียนการสอน
แบบ on hand  และ on 
line  
3.กิจกรรมอังกฤษน่ารู้  
จัดการเรียนการสอนแบบ on 
hand  และ on line  

4. กิจกรรมกลางแจ้งสร้าง
เสริมสมรรถนะทางกาย 

 
- 
 

- 

- 

- 

 
- 
 

- 

- 

- 

 
5,000 

 
- 
 

- 

- 

- 

1 ม.ค. 65-1 
ก.ย. 65 

5 
สรุป ประเมินผลและรายงาน
ผลโครงการ        

- - 1,000 - 
30 ก.ย.65   

รวม    6,000 -    
 
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   5,000        1,000 

 
 
5. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 1. ได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงจากกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่าง
เหมาะสม 
2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะ และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. มีการประเมินตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. มีความสุขในการเรียนรู้ 

 
-การสังเกต 

-การสังเกต 
 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีความรู้ความสามารถ
และได้รับพัฒนาทักษะกระบวนการทั้ง 4H (Head, 
Heart, Hand, Health) ท้าให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี
และมีความสุขในการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ด้วยความสมัครใจ 

 
-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ / การสังเกต 

 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
      ครูผู้สอนขาดความรู้ทักษะในการออกแบบกิจกรรม 
ท้าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบทั้ง 4 ด้าน  
 

ครูผู้สอนจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งมี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 4 ด้าน 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีในด้านการเรียนรู้และความรู้ด้านอาชีพ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีความสามารถในการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งมีการจัดการและการวางแผนการท้างานอย่างเป็น
ระบบ 
 
  
 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (  นางสาวกนกวรรณ  สะแกทอง   )                        (นางสาวอารยา   ศรีสิทธิ์) 
        คร ู                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)           (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
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ชื่อโครงกำร          การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

แผนงำนพื้นฐำน ด้านพัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ( ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
                            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                     ( ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
                            ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ( ) นโยบาย สพฐ.  
         นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                 และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2 

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1) 
ข้อที ่2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1) 

      ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1) 
ข้อที ่4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน  มาตรฐานที่  2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวสุภาสิริ  ส้าเภาพันธุ ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  อาศัย
อ้านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพภายใน  ว่าเป็นการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
 เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษา  
ที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาโดยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งซึ่งมีกระบวนการพัฒนา  
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
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ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ้าปี  และการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการส่งเสริม  สนับสนุนและก้ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งสถานศึกษาต้อง
ด้าเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน  
 2.2 เพ่ือก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือจัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ 
 1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง 2 ระดับ 
 2. มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พัฒนางาน ทั้ง 5 งาน 
 3. มีการจัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
 4. ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
3.2 เชิงคุณภำพ 

  1. มีมาตรฐานสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียน 
  2. มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจ 
  3. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา
 การศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด 
  4. มีระบบการนิเทศ ก้ากับ ติดตามมีประสิทธิภาพ 
  5. มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
  6. จัดท้ารายงานผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 3,000 บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อ่ืนๆ 
 

1 ขั้นเตรียมกำร        

 ประชุมครูวางแผน/เสนอโครงการ
ด้าเนินงานตามโครงการ 

    ต.ค. 64 -
ก.ย. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

 
ครูสุภาสิริ 

 

2 
 

ขั้นด ำเนินกำร        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
- ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.2 จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/กลยุทธ์/แผนงบประมาณ/
แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
- ประเมินผลโครงการ 
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
2.3 การประเมินคุณภาพภายในและ
รายงานคุณภาพภายในประจ้าปี 
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.4 กิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายนอก 
- รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อ
รองรับการประเมิน 
- ประสานความร่วมมือชุมชนเพ่ือรอ
รับการประเมิน 
- การประเมินคุณภาพภาพนอก 
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300 

 
 

300 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

1,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2565 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูสุภาสิริ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 53 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อ่ืนๆ 
 

 

3 
 

ขั้นประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
จัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศรวบรวม
ข้อมูลทุกงาน 

 400  
 

  
ตลอดปี

การศึกษา 
2565 

 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
 

 
ครูสุภาสิริ 

 

รวม  400 
1 
 

 

2,600     

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    300 300  400 1,000  1,000  

 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 

วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 1. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติ
ราชการประจ้าปี 
3. โรงเรียนมีการจัดท้าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมภาระงานและ สามารถน้ามาใช้งานได้ 
4. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในการก้ากับ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันในการด้าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนรวมทั้งการก้ากับติดตามให้ความ
เห็นชอบและพอใจในการด้าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 
 
- การนิเทศ ก้ากับ ติดตาม/ประเมินโครงการ 
 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 
- การนิเทศ ก้ากับ ติดตาม 
 
- สอบถาม สัมภาษณ์ 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 

วิธีกำรประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
2. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นระบบครอบคลุม
ภาระงานและสามารถน้ามาใช้งานได้ 
3. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในครอบคลุมทุก
ภาระงานและมีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. การประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพและได้รับการ
รับรองจากการประเมินภายนอก 
5. ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 

 
 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 

1. การด้าเนินงานตลอดโครงการไม่เป็นไปตามที่ก้าหนด
ช่วงระยะเวลาไว้ 
2. ภารกิจงาน อ่ืนๆ มากส่ งผลให้ความร่วมมือของ
บุคลากรในโรงเรียนมีน้อย 

1. บูรณาการงานอ่ืนๆ ที่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกับงานปกติ 
โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร 
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประเมินที่มี
คุณภาพและมีจิตอาสา 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีผลที่คาดว่าจะได้รับ  ดังนี้ 
 7.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 7.2 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาทั้งโดยวิธีการประเมินตนเองและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.3 โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
ลงช่ือ               ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงช่ือ                              ผู้เสนอ
โครงการ 
      (นางสาวสุภาสริิ  ส้าเภาพันธุ์)                                         (นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์) 
        ครผููช้่วย                                         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)             (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
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ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 

แผนงำนพื้นฐำน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ( √ ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
          ทรัพยากรมนุษย 
 ( √ ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน 
                           ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ( √ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

 ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1) 

 ข้อที ่2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1) 

 ข้อที ่3  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  
1) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน  

 ข้อที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่    √  ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวกนกวรรณ   ชินธุวงษ์ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร   เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เส้นทางสู่ความส้าเร็จการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 ใหม่ ได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจัดการใหม่  ที่มุ่งหวัง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข เป็นคุณภาพของเด็กในอนาคต เป็นผู้ที่มีความสามารถ คิดเป็น  
ท้าเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็นพลเมือง ที่สมบูรณ์จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน คือ  
คุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะ  ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรซึ่งก้าหนดไว้ ในเรื่องความสามารถและทักษะของผู้เรียน ชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 มีความสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะ
การคิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  
คุณลักษณะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขึ้นสูง ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความ เป็นพลเมือง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท้างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ก้าหนดไว้ตาม
หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมีคุณลักษณะที่ต้องเน้นเป็นการเฉพาะในแต่ละช่วง
วัยและพัฒนาต่อเนื่องในทุกช่วงชั้น ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 เน้นความใฝ่ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 ใฝ่
เรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อยู่อย่างพอเพียง   

 การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่ส้าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่าน               
ท้าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยใน             
การเปลี่ยนแปลงการด้าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส้าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่าง
ยิ่ง  2 ประการ คือ ประการแรกส้าคัญต่อชีวิตประจ้าวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือนามาใช้
ในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน ประการที่สองมีความส้าคัญต่อการเรียน  เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัด
กิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ ส้าคัญยิ่งต่อความส้าเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย  

การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส้าคัญ  เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จ้าเป็น
ส้าหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอ่ืน การอ่านเป็นพ้ืนฐานที่ส้าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนา
สติปัญญาของคนในสังคม การอ่านท้าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและ
ค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด้าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต  การอ่านจึงมี
ความส้าคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ ไม่
แพร่หลาย การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระ ยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับตั้งแต่การขาดแคลน
หนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส้าคัญของการอ่าน ตลอดจน
นิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัยจ้าเป็นต้องมีการปลูกฝังและ
ชักชวนให้เกิดความสนใจ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประการเจตนารมณ์ ให้ปี “2549 เป็นปีแห่งการปฏิรูปการ
เรียนการสอน” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นส่วนส้าคัญที่
จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติ  ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท้าให้การ
ด้าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ  โดยได้ด้าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเห็นความส้าคัญและตระหนักถึงความส้าคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ้าปี โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุกคน 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นระบบและสะดวกในการใช้บริการ 
 2. เพ่ือจัดหาเอกสาร  สื่อวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และน้าไปสู่ 
             การปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน 
 4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย น้าไปพัฒนาทักษะการ 
             เขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตามความคิดของนักเรียน 
 7. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             อย่างต่อเนื่อง  
3. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ  

  1.  ห้องสมุดมีบรรยากาศเหมาะกับการอ่านหนังสือ 
  2.  ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ใช้พัฒนางานและมีสิ่งพิมพ์ให้บริการเพ่ิมข้ึน 

            3.  นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึน 
            4.  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดร้อยละ  85 
   5.  ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลายให้แก่นักเรียนตลอด 
                ปีการศึกษา 
     เชิงคุณภำพ  

 1. ห้องสมุดมีบรรยากาศและสถานที่ดี และเหมาะสม                
 2.  ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ใช้พัฒนางานและมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ดีให้บริการ 

           3.  ห้องสมุดสามารถตอบสนองความต้องการในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
           4.  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเห็นความส้าคัญของการอ่านและรักการอ่านมากข้ึน 
           5. นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ   สามารถใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และสื่อต่างๆได้ 
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4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 10,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืน

ๆ 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 
จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
ดังนี้  
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เน้ น กระบ วน การแส วงห า
ความรู้แบบต่างๆ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทุกระดับชั้น  
2.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
การเขียนและการฟัง ดังนี้  
1) กิ จ ก ร ร ม ต อ บ ปั ญ ห า
สารานุกรม  
2) กิจกรรมอ่าน โดน เขียนดีมี
รางวัล  
3) กิจกรรมวาดภาพระบายสีตัว
ละครในวรรณคดีไทย  
4) กิจกรรมยอดนักอ่าน  
5) กิจกรรมแฟนพันธ์แท้วรรณคดี
ไทย  
6)  กิ จ ก ร ร ม คั ด ล า ย มื อ สื่ อ
ภาษาไทย  
7) กิจกรรมประลองปัญญาเปิด
พจนานุกรม  
2.3  นักเรียนค้นคว้าหาความรู้
จ า ก อิ น เต อ ร์ เน็ ต  แ ล ะ สื่ อ
เทคโนโลยีต่างๆ วิเคราะห์ความรู้  
สรุปความรู้  และบันทึกความรู้  
จัดท้ารักการอ่าน  

  
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
10,000 

   
ต.ค. 64-

30 ก.ย. 65 
 
 

 
โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

 
นางสาว

กนกวรรณ   
ชินธุวงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาว
กนกวรรณ   
ชินธุวงษ์ 
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ที ่

กิจกรรม/                                                           
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืน

ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

2.4  จั ดกิ จกรรมแนะแนวให้
นัก เรียนรักและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง โดยบอกจุดเด่น  จุดด้อย
ของตนเอง  และวิธีพัฒนาตนเอง
อย่างสร้างสรรค์  
2.5  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วัน
ภาษาไทย โดยอาจมีการบูรณา
การกิจกรรมหรือปรับ เปลี่ยน
กิจกรรมหรือการจัดท้าคลิปวีดีโอ
ประกอบการจัดการเรียนการ
สอน ให้เข้ากับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค Covid-19 
จัดท้ าแบบสอบถามความพึ ง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
สอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
ประเมินผลการด้าเนินงานตาม
โครงการ 
สรุปผลการด้าเนินงานโครงการ
และรายงานผู้บริหารโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้

ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  10,000      
 

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2,000 - 1,000 - 1,000 - - 1,000 4,000  1,000 - 
5.  กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
   1. ครูผู้สอน มีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนส้าหรับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียน 
   2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
การสอนทางการศึกษาที่เหมาะสมกับปัญหาและความ
ต้องการของนักเรียน 
   3. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทุกคน 

 
      - การสังเกต 
      - แบบประเมิน 
      - ผลงานนักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    1. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน
และการฟัง รู้จักตั้งค้าถามเพ่ือหาเหตุผล 
   2.ร้อยละ ของนักเรียน ที่แสวงหาความรู้จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 
   3. ร้อยละของนักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเองและ
เรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนและชอบมา
โรงเรียน  
   4. ร้อยละของ ผู้ เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ด้าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

 
       - ผลงาน/ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
       - ชิ้นงาน/ สื่อ/นวัตกรรม 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

    นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อาจมีปัญหา
ด้านการเรียนรู้ที่ช้ากว่านักเรียนปกติในระดับชั้นเดียวกัน 
ครูประจ้าชั้น/ครูผู้สอนอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง 

    ให้ครูพ่ีเลี้ยงหรือครูประจ้าวิชา คอยช่วยเหลือ
สนับสนุนครูประจ้าชั้น  โดยช่วยสอนและดูแล
นักเรียนที่ มี ความบกพร่องทางสติปัญญาหรือ
นักเรียนที่เรียนช้าเป็นรายกรณี 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 62 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

7.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ห้องสมุดเป็นระบบ  และสะดวกในการใช้บริการ 
 2. เอกสาร  สื่อวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และสามารถ 
              น้าความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจ้าวัน 
 4. ผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 5. นักเรียนใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ 
 6. นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย น้าไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึก 
              ความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตามความคิดของนักเรียนได้ 
 7. นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุด และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
 
 

 

ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ       ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวกนกวรรณ  ชินธุวงษ์)                                  (นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์)                                   
  คร ู                                              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)             (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
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ชื่อโครงกำร          พัฒนาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์  

แผนงำน บริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ()  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือ

ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ()  นโยบาย สพฐ. ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ              

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

ข้อที ่4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1)  

สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2   พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นายทฤษศวรรษ วรฉัตร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 ปัจจุบันการด้าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านผู้เรียน หรือด้านการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรประเภทต่าง ๆ นั้นปัจจัยหนึ่งที่จ้าเป็นต่อการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก็คือ
อุปกรณ์สื่อในห้องเรียนและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งถึงแม้ในช่วงปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการ
ด้าเนินการจัดซื้อและจัดท้าสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  รวมถึงพัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ไปแล้วหลายจุดก็
ตาม แต่ยังมีส่วนที่จ้าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การด้าเนินด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  และกลุ่มบริหารวิชาการ จึงจัดท้าโครงการพัฒนา
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาระบบเสียง ส้าหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
     2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

3. พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
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.3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมาณ 

         3.1.1 มีอุปกรณ์สื่อและโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียนทุกกิจกรรม
  3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1  ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ 
3.2.2  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 

4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  180,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืน

ๆ 

 

กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา 
- ส้ารวจปัญหาความต้อง

ด้านโสตทัศนูปกรณ์ของ
โรงเรียน 
- ด้าเนินการพัฒนาระบบ 

งานโสตทัศนูปกรณ์ ดังนี้ 
1) ติดตั้งอุปกรณ์สื่อดิจิทัล
ภายในห้องเรียน 
2) พัฒนาระบบขยายเสียงให้
ครอบคลุมภายในโรงเรียน 
3) พัฒนาระบบเครือข่ายและ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้
ครอบคลุมภายในโรงเรียน  
4) อุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ 
5) พัฒนาอุปกรณ์สื่อภายใน
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
- ติดตามและประเมินผล

การด้าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
20,000 

 
20,000 

 
10,000 

 
 

10,000 
120,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 64 -
มี.ค. 65 

ต.ค. 64 -
มี.ค. 65 

ม.ค.-ก.ค.65 
 
 

ต.ค. 64 -
ธ.ค. 64 

 

โรงเรียน 
บ้านปั้นหม้อ 

ทฤษศวรรษ  

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 65 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 120,000 20,000 - - 40,000 - - - - - 

 
5. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 มีอุปกรณ์ สื่อ และโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอกับ
การจัดกิจกรรมในโรงเรียนทุกกิจกรรม 
 

 

- ส้ารวจ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 - อุปกรณ์สื่อและโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษามี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ 
 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 

 
- สังเกต 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
- อุปกรณ์สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้
งานค่อนข้างน้อย  และราคาในการซ่อมบ้ารุงค่อนข้าง
แพง 
 

- รณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียนใช้งานอุปกรณ์สื่อ
และโสตทัศนูปกรณ์อย่างรู้ค่า ปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้าและวิธีใช้งานเพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนมีระบบมีอุปกรณ์สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ส้าหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบ

ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
     7.2. อุปกรณ์สื่อและโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        ( นายทฤษศวรรษ  วรฉัตร )                                     (นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์) 
      คร ู                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)           (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
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ชื่อโครงกำร          การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม  

แผนงำน บริหารวิชาการ 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ( √  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 
                     ( √  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความ

เสมอ      ภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ( √ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   

ข้อที ่1  เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2) 
ข้อที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4) 
ข้อที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน  ข้อที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
           ข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ข้อที ่4  ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด  

การศึกษา 
ลักษณะโครงกำร               ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวกชพร พุทธชาติ และนางสาวรัตนาวดี ธรรมมุทิศ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
             ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของ
คนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
และด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มี
การทบทวนหลักสูตรเพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีความ
เหมาะสมชัดเจนทั้งเป้าหมายหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการน้าหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ ที่มุ่งกระจายอ้านาจทางการศึกษาในท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ส้าคัญในการพัฒนาหลักสูตรที่ถือเป็นนภาระรับผิดชอบที่จะต้อง
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
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พ้ืนฐานความแตกต่าง ระหว่างบุคคลที่จ้าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาและประสบความส้าเร็จในการเรียน ดังนั้นเพ่ือเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษา การประเมิน
คุณภาพ การให้บริการการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ จ้าเป็นต้องจัดการศึกษาในรูแบบของการเรียน
ร่วม เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน้าในการจัดการเรียน
รวมให้แก่เด็กที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ โดยมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ดูแล
ช่วยเหลือ จึงได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเสริมศักยภาพ พัฒนาการจัดการเรียนรวม เตรียมความพร้อมบุคลากร
ในองคก์รให้ดีข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดหา/ซื้อ หรือผลิตสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ 

ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดค้านวณ เพ่ือให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะ 3 ด้าน  

2.  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็ก เพ่ือให้ทราบถึง 
ระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
 3. เพ่ือให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
(IEP : Individual Education Program)  ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษของเด็ก     แต่ละ
คน และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การ
เขียน และการคิดค้านวณ ทั้ง 3 ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค้านวณ อย่าง
เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
3. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ    
1. ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนส้าหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2. ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพ้ืนฐาน ระดับความสามารถและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
 3. ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดการเรียนรวมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนทาง
การศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 
 4. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทุกคน 

เชิงคุณภำพ 
1.  โรงเรียน มีสื่อหรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนส้าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้  
 2. โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม 
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 3. นักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษเรียนรวม ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้านและ
เรียนอย่างมีความสุข 

 

4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
1. แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 5,000 บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ประชุมวางแผน - - - - 1- 7 ต.ค. 
64 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกชพร และ
ครูรัตนาวดี 

2 เสนอโครงการ - - - - 8 ต.ค. 64 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกชพร 

3 ครูคัดกรองนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (ครั้งที่ 2) 

- - 1,000 -  พ.ย. 64 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูประจ้าชั้น
และครูที่มี
วุฒิบัตรการ
คัดกรองของ
กระทรวงฯ 

4 ครูผู้สอนพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม
ส้าหรับใช้ในกาจัดการเรียน
การสอนนักเรยีนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

- - 3,000 - พ.ย. 64 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

คณะครูทุกคน 

5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - - - - พ.ย. 64 –
มี.ค. 65 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูประจ้าชั้น 

6 การจัดแสดงผลงาน - - 500 - มี.ค. 65 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูประจ้าชั้น 

7 นิเทศ ติดตาม และประเมิน
คุณภาพมาตรฐานในการจัด
การศึกษาพิเศษ 

- - - - ธ.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกชพรและ
ครูรัตนาวดี 

8 สรุป ประเมินผลและรายงาน
ผลโครงการ        

- - 500 - มี.ค. 65 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกชพร 

 
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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2.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 4,000 - - 1,000 - - - - - - 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
- ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส้าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของเด็ก  และได้รับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
- นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพทุกคน 

 
- สังเกต/ซักถาม 

- สอนเสริม 

- ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
โรงเรียนจัดการเรียนรวมมีสื่อ/นวัตกรรม ส้าหรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็น
พิเศษ มีฐานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม และนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัดการ 
ศึกษา สามารถปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาพิเศษ เพ่ิมความเข้มแข็งและ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการศึกษา
พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- ผลงาน/ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

- ชิ้นงาน/ สื่อ/นวัตกรรม 

- ฐานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมในระบบ 

SET 
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6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
      นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อาจมี
ปัญหาด้านการเรียนรวมกับผู้เรียนในระดับชั้นเดียวกัน 
ครูประจ้าชั้น/ครูผู้สอนอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง   
 

      ให้ครูพ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือ/สนับสนุนครู
ประจ้าชั้น โดยเข้าไปเป็นครูช่วยสอนและดูแล
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นราย
กรณี 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. มีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษเรียนรวมที่ถูกต้อง 
2. นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค้านวณ อย่าง

เต็มตามศักยภาพ   
 3. โรงเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 4. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองและประเมินความต้องการของเด็ก และสามารถจัดท้า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) ที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการ
ของเด็กเป็นรายบุคคล 
 5. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถ
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาพิเศษ เพ่ิมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของ
โรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ลงช่ือ              ผู้รับผิดชอบโครงการ       ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวกชพร  พุทธชาติ)                                           (นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์) 
                   คร ู            หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)           (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
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ชื่อโครงกำร           โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล 

แผนงำน  บริหารงานวิชาการ 

สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (  ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 

พัฒนาการศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้ เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงกำร       ใหม่     ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี และนายสุรพงษ์ ยิ่งใจกล้า 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสดุ 30 กันยายน 2565 

 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 ตามท่ีส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล (1 ต้าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต้าบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจ้า
ต้าบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้้าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
          โดยมีเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และ
สิ่งอ้านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นท่ีได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็น
ศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน  น้าไปสู่การลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ้าเป็นต่อการธ้ารงตน ด้ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
          คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จึงได้ด้าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้า
ต้าบล เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม มีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าด้านการศึกษาของประเทศต่อไป   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย 

ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะและ

ศักยภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

และเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น
ชนบท 

2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทัศนคติ และ
พัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย ควบคู่กับการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 

3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ้าต้าบล 
        3.1.2 ผู้บริหาร ครู ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด้าเนินโครงการ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 สถานศึกษามีสถานที่ในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
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3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถที่จะจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
3.2.4 ภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง             

4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล  มีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียมกำร        

 

ประชุมครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  เพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางในการจัดกิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์ 

    ต.ค. 64 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

2 ขั้นด ำเนินกำร        

 

ด้าเนินการตามโรงการโรงเรียน
คุณภาพประจ้าต้าบล 5 ด้าน
ดังนี้ 
ด้านที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านที่ 3 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ด้านที่ 4 นักเรียน 

ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมการ
พัฒนา 

  

 

 
ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

3 ขั้นประเมินผลกำรด ำเนินกำร     ก.ย. 65 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 

ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A)        

 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

    ก.ย. 65 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
สุรพงษ์ 

รวม    -    
 
หมำยเหตุ    ด้าเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

 
5. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล 
- ผู้บริหาร ครู ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด้าเนิน
โครงการ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- การสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- สถานศึกษามีสถานที่ในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถที่
จะจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
- ภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
- การสังเกต 
 
- การนิเทศการสอนในห้องเรียน 
 
 
- การนิเทศการสอนในห้องเรียน 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
- ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมมี
ข้อจ้ากัดท้าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกันได้ 
- ครูมีภาระงานมากเกินไปทั้งการสอนและการประเมิน

- ระดมทุนและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากผู้สนับสนุนและจากองค์ภายนอกเพ่ือน้ามาจัด
กิจกรรม 
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
คุณภาพโรงเรียนในรูปแบบและมาตรฐานต่าง ๆ จาก
หน่วยงานภายนอกท้าให้ครูมีภาระเพ่ิมจึงเหลือเวลาใน
การดูแลเอาใจใส่นักเรียนทั้งเรื่องการเรียน การสอน และ
การพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์น้องลง  
- ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย ส่งผลให้เกิดปัญหา
อ่ืน ๆ ตามมา ได้แก่ ความสิ้นเปลืองงบประมาณและ
ทรัพยากร ครูมีภาระเพ่ิมขึ้น กิจกรรม/โครงการที่ดีต้อง
หยุดลงเมื่อนโยบายเปลี่ยน 

- จัดระบบการท้างานให้สอดคล้องกับนโยบายที่
ก้าหนดขึ้น เพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอนแก่นักเรียนให้น้อยที่สุด  และเพ่ิมคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งประโยชน์ต่อ
นักเรียนเป็นส้าคัญ 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 - โรงเรียนมีสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        
มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถท่ีจะจัดการเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
 - นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองต่อไป 
 - ภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)                                         (นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)           (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
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ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
แผนงำนพื้นฐำน    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองผลผลิตที่ 2   การศึกษาภาคบังคับ 
สอดคล้องกับนโยบำย 

 ( / )  ยุทธศำสตร์ชำติระยะ  20 ปี 
ยุทธศำสตร์ที่  4.3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ 

( / )  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 – 2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 ( / )  นโยบาย  สพฐ.  ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์  สพป.จันทบุรี  เขต 2  
ข้อที่  2   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรงเรียนต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นส่วนส้าคัญประการหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน เพราะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาคือตัวจักรที่ขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ให้ด้าเนินไปตามยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มีความเป็นไทย ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ท้าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิด
โลกทัศน์ มีการพัฒนาตนเอง ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนแนวคิดจากโรงเรียนที่ศึกษาดูงาน
และน้ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ซึ่งจะท้าให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
       
2. วัตถุประสงค์                                                                                                   
 1. เพ่ือน้าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 2. เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับบุคลากรในโรงเรียน  
 3. เพ่ือส่งเสริมขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงาน  
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3. เป้ำหมำย 
 3.1 ผลผลิต (Output) 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา 
 

 3.2 ผลลัพธ์(Out comes) 

  1. ครูน้าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  2. ครูได้เพ่ิมพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
  3. ครูได้รับขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. กิจกรรมรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1  แหล่งที่มำของงบประมำณ  งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจ ำนวน 125,000 บำท  
โดยมีรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยดังตำรำงต่อไปนี้   
 

ที ่
กิจกรรม/รำยละเอียด
กำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืน ๆ 

1 
 
 
 
 

จัดซื้ออุปกรณ์
ส้านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
 
 

 - 
 
 
 

15,000 
 
 
 

- 1 ตุลาคม 
2564 – 
31 ธันวาคม
2564 

 นางสาว
ขนิษฐา  
วิทยรัตน์ 

2. ค่าน้้ามันเชื้อเพลง
เดินทางไปราชการ 

 30,000   1 ตุลาคม 
2564 – 30 
กันยายน 2565 

 นางสาว
ขนิษฐา  
วิทยรัตน์ 

3. 
 
 
. 

ศึกษาดูงาน 
 

80,000 
 

   1 มกราคม
2565 – 
30 เมษายน 
2565 
 

 นางสาว
ขนิษฐา  
วิทยรัตน์ 

 รวม 80,000 30,000 15,000   
 

  

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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        4.2  แผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำส 
 

ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

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

 - เสนอ 
และขอ 
อนุมัติ 
โครงการ  
 

 

จัดซื้อ
อุปกรณ์
ส้านักงาน
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
(15,000 
บาท) 

- ติดต่อ
สถาน 
ศึกษาที่จะ
ไปศึกษาดู
งาน  
(80,000 
บาท) 

  -การ  - ไปศึกษาดูงาน 
- ติดตาม ตรวจสอบ 
สรุปและประเมินผล
การจัดกิจกรรม 
- น้าเสนอฝ่ายบริหาร
เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา 

    เบิกจ่า
ยค่า

น้้ามัน
เชื้อ
เพลง 

(30,00
0 

บาท) 
 
5. กำรประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

       

-  ครูและบุคลากรทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง  
 
- ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมขวัญและก้าลังใจใน
การปฏิบัติงาน  

 
การสอบถาม  

 
การสอบถาม  

 
 
 
 

 
แบบสอบถาม  

 
แบบสอบถาม  

 
 
 
  

 
6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
 

      ระยะเวลาในการด้าเนินงาน อาจมีความ
คลาดเคลื่อน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ 

 
- 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ครูน้าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 2. ครูได้เพ่ิมพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
 3. ครูได้รับขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์)                                     (นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์) 
          คร ู                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)           (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
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ชื่อโครงกำร  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติงาน ต้าแหน่งนักการภารโรง 
แผนงำนพื้นฐำน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ  
สอดคล้องกับนโยบำย   

( )  ยุทธศำสตร์ชำติระยะ  20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
( )  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารการจัดการศึกษา 
( )  นโยบำย  สพฐ. ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองกลยุทธ์  สพป.จันทบุรี  เขต 2  
ข้อที่  1  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด

การศึกษา 
ลักษณะโครงกำร       ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวกนกวรรณ  ชินธุวงษ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยฝ่ายบุคลากรโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 

2 เล็งเห็นความสา้คัญของบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการบริหารงานของ
หน่วยงาน  การพัฒนาให้บุคลากรให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน   
ด้วยการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพ มีความรักความสามัคคี มีการท้างานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงาน
ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง โดยพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เพ่ือ
ส่งเสริมให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบมืออาชีพ  สร้างขวัญก้าลังใจในการท้างานให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จึงได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้น 
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2.วัตถุประสงค ์
            2.1  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานของลูกจ้างต้าแหน่งนักการภารโรง และ 
               2.2  เพ่ือให้ลูกจ้างต้าแหน่งนักการภารโรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท้างาน 
               2.3  เพ่ือสร้างเครือข่ายคุณภาพ ส่งเสริมการท้างานเป็นทีม                                                  

     2.4  เพ่ือสร้างขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
3. เป้ำหมำย 
     3.1  เชิงปริมำณ 
             ลูกจ้างนักการภารโรง จ้านวน 1 คน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท้างาน เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  

      3.2  เชิงคุณภำพ 
            3.2.1  ลูกจ้างนักการภารโรง มีสมรรถนะในการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน   

3.2.2  ลูกจ้างนักการภารโรง มีเครือข่ายคุณภาพในการปฏิบัติงาน                           
3.2.3  ลูกจ้างนักการภารโรง มีขวัญก้าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
4. กิจกรรมรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1  แหล่งที่มำของงบประมำณ งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจ ำนวน 108,000บำท  
โดยมีรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยดังตำรำต่อไปนี้   

ที ่
กิจกรรม/รำยละเอียด
กำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจำ่ย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืน ๆ 

1 การจ้างลูกจ้าง  
นักการภารโรง 
ตลอดปีงบประมาณ
(เดือนละ 9,000) 
 
 

   108,000    1 ตุลาคม 
2564 –  
30 กันยายน 
2565 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

นางสาว
กนกวรรณ  
ชินธุวงษ์ 

 รวม 108,000       
 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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4.2  แผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำส 

ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

 
5.   กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ลูกจ้างนักการภารโรงได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
 

 
สังเกต 

ประเมิน 
ส้ารวจ 

 
แบบประเมิน 
แบบส้ารวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ลูกจ้างได้รับการพัฒนาสมรรถนะการท้างานได้มาตรฐาน 
2. ลูกจ้างมีเครือข่ายคุณภาพที่เข้มแข็ง  สามารถปฏิบัติงาน 
เป็นทีมได้ 

 
 

 

 
 
6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 

ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 
 
- 
 
 

 
- 
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 7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
             1. ลูกจ้างนักการภารโรง มีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน  
             2. ลูกจ้างนักการภารโรง มีเครือข่ายคุณภาพที่เข้มแข็ง  มีความรักและความสามัคคี สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นทีม 
             3. ลูกจ้างนักการภารโรง มีขวัญและก้าลังใจที่ดีจากการปฏิบัติงาน 
 
 
ลงช่ือ              ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ                            ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวกนกวรรณ  ชินธุวงษ์)                                      (นางสาวขนิษฐา  วทิยรัตน์) 
                   ครผูู้ช่วย             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)             (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
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ชื่อโครงกำร            พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
แผนงำน บริหารงานงบประมาณ 
สนองผลผลิตที่ 2      การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบำย 

( ) ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
( ) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 
( ) นโยบำย สพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   
ข้อที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่ มำตรฐำนที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม   

มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวกชพร  พุทธชาติ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   เริ่มต้น  1 ตุลาคม  2564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 การด้าเนินงานด้านงบประมาณมีความส้าคัญยิ่ง ที่จะต้องท้าให้เกิดความเข้าใจ  ความถูกต้องตาม 

ระเบียบของทางราชการ  เพ่ือให้ผู้ท้าหน้าที่ด้าเนินการได้มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาที่

ผู้ด้าเนินการเป็นข้าราชการครูมิได้จบการศึกษาทางด้านงานงบประมาณโดยตรง  กลุ่มบริหารด้านงบประมาณ

มีความตระหนักถึงความส้าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ พร้อมกับการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการให้มีความทันสมัย มีความถูกต้อง มีวัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอต่อการด้าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  

ซ่ึงเป็นปัจจัยส้าคัญที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริมในการบริหารงานงบประมาณ เพ่ือช่วยเอ้ืออ้านวยความสะดวก

ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการท้างาน ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการท้างาน

ขององค์กรให้เกิดผลส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

  ฉะนั้นฝ่ายงบประมาณจึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านระบบการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณ และบุคลากรในแผนงาน จึงได้จัดท้าโครงการเพ่ือการพัฒนาการบริหารงบประมาณให้ดียิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน และได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 86 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

2.2  เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเข้าใจในบทบาทและภาระงานทางด้านงบประมาณ 
 2.3  เพ่ือพัฒนาระบบงานในกลุ่ม โดยสามารถน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ 
        3.1.1 บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จ้านวน  7  คน 

3.2  เชิงคุณภำพ 
        3.2.1 กลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีหลักฐาน/เอกสารทางการเงินและ
พัสดุที่มีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ สามารถตรวจสอบได้ 
              3.2.2 บุคลากรกลุม่บริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ 
เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนางานตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

       3.2.3 บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน และได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  15,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืนๆ 

1 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการ 
ด้าเนินงานตามโครงการ 
2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์เพ่ือการบริหารงาน
งบประมาณ  
2.2  การจัดระบบงาน 
ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน
ผล (แผนปฏิบัติราชการรายปี 
และรายงานผลการด้าเนินงาน
โครงการ) 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

1,000 

 
- 
 
 
 

14,000 
 
 
 
 

- 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
ต.ค. 64 

 
 
 

ธ.ค. 64 
 
 
 

ต.ค. 64 -
ก.ย. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

บุคลากร
กลุ่ม

งบประมาณ 
 
 
 

 

รวม - 1,000 14,000   -    
 
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- 700 7,000 - - - - 7,000 - - - 300 

 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
บุคลากรฝ่ายบริหารงานบ้านปั้นหม้อ จ้านวน  7  คน 

 
- สังเกต/ ซักถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    - กลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มี
หลักฐาน/เอกสารทางการเงินและพัสดุที่มีความถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ สามารถตรวจสอบได้ 
     - บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ มีองค์ความรู้ น้าไปสู่การพัฒนางานตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
      - บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการในการปฏิบัติงาน และได้รับการสนับสนุนค่า
พาหนะในการเดินทางไปราชการ 

 
- ผลการปฏิบัติงาน/ หลักฐาน/เอกสารทางการเงิน
และพัสดุที่มคีวามถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
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6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1  บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้อย่างเพียงพอต่อ

ความต้องการในการปฏิบัติงาน และได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 
 6.2 บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีการพัฒนางานตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในบทบาทและภาระงานทางด้านงบประมาณ 
 
 
ลงช่ือ              ผู้รับผิดชอบโครงการ       ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวกชพร  พุทธชาติ)                                           (นางสาวกชพร  พุทธชาติ) 
                   คร ู            หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ         ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)             (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                         ผู้อ้านวยการโรงเรียน  
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ชื่อโครงกำร          โครงการแหล่งเรียนรู้พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงำน บริหารงานทั่วไป 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ( √  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 
                     ( √  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ( √ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   

    ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1) 
สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
             6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3. เสริมสร้างผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวภภัสสร  เทียมขุนทด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล  ของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 อยู่ในอ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา  เป็น
ศูนย์กลางตามแนวชายแดนและมีพ้ืนที่จ้านวน  69  ไร่  48  ตารางวา  จึงเหมาะแก่การพัฒนาในทุกด้าน  ทั้ง
ด้านการศึกษาการใช้ภาษา  การใช้เทคโนโลยี  ในด้านการเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกท้ังพืชไร่และพืชสวน  

ดังนั้น ในการจัดท้าโครงการนี้ก็เพ่ือเพ่ิมความรู้เพ่ิมทักษะ ในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่ครบ
วงจรของโรงเรียนและชุมชนโดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี  ส่งเสริม
อาชีพด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตน้้าดื่มสะอาด การปลูกผักยกพ้ืน การเลี้ยง
ไส้เดือนสายพันธุ์ (AF)  การเพาะเห็ดนางฟ้า  การท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ   การท้าดินใบไม้ การท้าอิฐบล็อกตัว
หนอน เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดีมีประโยชน์แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท้างานร่วมกับบุคคลอ่ืนและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และมีเสียสละ 
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 2.3 เพ่ือสร้างอาชีพและการมีงานท้าเพ่ือส่งเสริมรายได้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป 
 2.4 .เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  .   
เป็นการรณรงค์การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้เสริม 
           2.5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการพ่ึงพาตนเอง 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีแหล่งเรียนรู้ การผลิตน้้าดื่มสะอาด การปลูกผักยกพ้ืน การท้าอิฐ

บล็อกตัวหนอน การเพาะเห็ดนางฟ้า การท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ  การท้าดินใบไม้  การเลี้ยงไส้เดือนสาย
พันธุ์ (AF)  

3.1.2 บุคลากรในโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคน  มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีอาชีพเพ่ือส่งเสริมและมีรายได้ระหว่างเรียน ประชาชน
มีความเข้าใจและมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการประกอบอาชีพ
สามารถ           ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ส้าเร็จร้อยละ 80 

      3.2.2 บุคลากรในโรงเรียน  มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.2.3  โรงเรียนสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพ่ือ

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและเป็นการฝึกทักษะอาชีพโดยนักเรียน  
      3.2.4  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในดูแล รับผิดชอบกิจกรรมทางการเกษตร

ต่างๆ และสามารถขยายผลไปสู่ครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่นได้ 
 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  20,000   บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด้าเนินงาน 

สถานที่
ด้าเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 
 
2 
 

ประชุมครูวางแผน/เสนอโครงการ 
ด้าเนินงานตามโครงการ 
2.1 การปลูกผักยกพ้ืน 
2.2 การผลิตน้้าดื่มสะอาด 

   
 
- 
- 

 ต.ค.64 
 
 
 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

ครูภภัสสรและ

คณะครู 

ครูภภัสสร 

ครูทฤษศวรรษ 
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3 

2.3 การเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ 
(AF) 
2.4 การเพาะเห็ดนางฟ้า 
2.5 การท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
2.6 การท้าดินใบไม้ 
2.7  การท้าอิฐบล็อกตัวหนอน 
จัดท้ารูปเล่มรายงาน/น้าเสนอ 

4,000 
 7,000 
2,500 
1,000 
5,000 

500 

 
 
 
 

 
ก.ย.65 

ครูสุภาสิริ 

ครูรัตนาวดี 

ครูภภัสสร 

ครูภภัสสร 

รองสุรพงษ์ 

รวม - - 20,000 - - - - 
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 4,000 - 2,500 - 5,000 7,000 1,000 - - 500 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน 
ผลผลิต (Output)  
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในเรื่อง
การประกอบอาชีพสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ส้าเร็จร้อยละ 80 

- แบบสังเกต 
- ทดสอบ 
- สอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1.โรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีแหล่งเรียนรู้ การผลิตน้้าดื่มสะอาด  
การปลูกผักยกพ้ืน การเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ (AF)   การท้าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ  การเพาะเห็ดนางฟ้า  การท้าอิฐบล็อกตัวหนอน การท้าดิน
ใบ้ไม้ 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีอาชีพเสริมและมีรายได้ระหว่าง
เรียน ประชาชนมีความเข้าใจและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

- แบบสังเกต 
- ทดสอบ 
- สอบถาม 
- ประเมินความพึงพอใจ 
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6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้ออาจมีความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องการประกอบอาชีพไม่ถึง     
ร้อยละ 80 

- การใช้หลักสูตรเข้าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในแต่ละวิชา 

  

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีความรู้ด้านการผลิตน้้าดื่มสะอาด การปลูกผักยกพ้ืน การเลี้ยง
ไส้เดือนสายพันธุ์ (AF)   การเพาะเห็ดนางฟ้า  การท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ  การท้าดินใบไม้ และการท้าอิฐบล็อกตัว
หนอน การเพ่ิมผลผลิตทางด้านเกษตรที่ครบวงจร การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ              ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวภภัสสร  เทียมขุนทด)                                            (นายภิรวัฒน์  มณีเลิศ) 
                  ครูผู้ช่วย                                                         หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 

ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ            ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ            
         (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)                                              (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                                ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร          โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

แผนงำน บริหารงานทั่วไป  

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
( / ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
( /) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

          ( / ) นโยบาย สพฐ. ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการ
ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

ข้อที่ 1 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่ มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นายทฤษศวรรษ  วรฉัตร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยเฉพาะในส่วนของห้องเรียน โรงอาหาร ห้องพิเศษและ
ห้องปฏิบัติการใน 5 สาระวิชาหลัก (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)  
ให้เป็นไปตามความคาดหวังของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล อีกท้ังมีความต้องการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  เพื่อส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีความปลอดภัย อยู่ใกล้
บ้าน เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์การด้าเนินงานที่ตั้งไว้ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 จัดตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.2 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสมประจ้าห้องปฏิบัติการ 
 2.3 จัดหาและปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความเหมาะสมใน
การจัดเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 2.4 ต่อเติมโรงอาหารให้มีความสะดวกแก่นักเรียน 
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3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมาณ 

         3.1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สวยงาม มีความเหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
  3.1.2 ห้องเรียน ห้องพิเศษและห้องปฏิบัติการ มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม          
คิดเป็นร้อยละ 100 
  3.1.3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีสภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
100 
  3.1.4 นักเรียนร้อยละ 100 ที่ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อห้องเรียน โรงอาหาร 
ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้  ที่มีความสวยงามปลอดภัยและมีระบบการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 จัดตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.2.2 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสมประจ้าห้องปฏิบัติการ 
  3.2.3 จัดหาและปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 
  3.2.4 ต่อเติมโรงอาหารให้มีความสะดวกแก่นักเรียน 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  130,000  บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ด้าเนินงาน 
สถานที่

ด้าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 
 

ประชุมวางแผนและเสนอโครงการ
ด้าเนินงานตามโครงการ 

 
 

 
 

- 
- 

- 
- 

ต.ค.64 โรงเรียน
บ้าน 

ปั้นหม้อ 

ทฤษศวรรษ 

2 2.1  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมประจ้า
ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 

 50,000 - -    

 2.3 ปรับภูมิทัศน์ และตกแต่งแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
-ต่อเติมโรงอาหาร 

 80.000 - 
 
- 

- 
 
- 

   

3 ติดตามและประเมินผล - - - - ก.ย.65   
รวม  130,000      

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 80,000 - - 50,000 - - - - - - 

5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Output)  
1. ห้องพิเศษและห้องปฏิบัติการ ได้มีการตกแต่งและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ตรวจสอบ 

2. ติดตั้งอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมประจ้าห้องปฏิบัติการ  และ
ห้องพิเศษ 

- ตรวจสอบ 

3. มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เหมาะสม - ตรวจสอบ 
4. ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

- สอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สวยงาม 
มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา คิดเป็นร้อย
ละ 100 
2. ห้องเรียน ห้องพิเศษและห้องปฏิบัติการ มีวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีสภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
4. นักเรียนร้อยละ 100 ที่ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อห้องเรียน โรง
อาหาร ห้องปฏิบัติการ  และแหล่งเรียนรู้  ที่มีความสวยงามปลอดภัย
และมีระบบการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
-ตรวจสอบ 
 
 
-ตรวจสอบ 
 
-ตรวจสอบ 
 
-ตรวจสอบ 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- นักเรียนบางส่วนอาจจะไม่ได้รับความรู้จากการจัด
ภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

- ครูแนะแนวองค์ความรู้ที่อยู่ภายในโรงเรียน 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ที่ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อห้องเรียน โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ  
และแหล่งเรียนรู้  ที่มีความสวยงามปลอดภัยและมีระบบการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นายทฤษศวรรษ  วรฉัตร)                                       (นายภิรวัฒน์  มณีเลิศ) 
          คร ู                              หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 

ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ            ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ            
         (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)                                              (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                               ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร          บริการและสัมพันธ์ชุมชน  

แผนงำน บริหารงานทั่วไป  

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ( √  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 
                     ( √  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ( √ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   

    ข้อที ่2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกกภาคส่วน (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4) 
สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่ มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
                   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4. ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด
การศึกษา 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางคณิตฐา  บุญพูล  

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
สถานศึกษามีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนแล้ว ภารกิจที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งของโรงเรียนก็

คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เพราะกลยุทธ์ในการปฏิรูปการศึกษานั้น  มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม และให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรเพ่ือน้ามาพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งด้านก้าลังทรัพย์ และให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน และทางโรงเรียนก็ให้การบริการด้านอาคารสถานที่ 
ด้านบุคลากร  อีกท้ังยังแสดงให้นักเรียนเห็นถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ท้าให้นักเรียนเกิดความ
รักและภาคภูมิใจในชุมชนและโรงเรียนของตนเองอีกด้วย  

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเห็นความส้าคัญในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน จึงได้จัดให้มี
การด้าเนินโครงการบริการและสัมพันธ์ชุมชนนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 2.2  เพ่ือให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
 2.3  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส้านึกรักชุมชน 
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3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมำณ 

        3.1.1  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคน 

 3.2  เชิงคุณภำพ 

        3.2.1  ชุมชนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 

                 3.2.2  นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  1,500  บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อ่ืนๆ 

1 จัดท้าโครงการเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติ 

- - - - 1 ต.ค.64 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูคณิตฐา 

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 1 พ.ย.64 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูคณิตฐา 

3 ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน   

2. ประชุมคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
4. ร่วมงานบุญกุศลต่างๆ 
5. บริการอาคารสถานที่ 
6. บริการด้านวิชาการ 
7. บริการด้านบุคคลากร 
8. บริการด้านชุมชุนสัมพันธ์ 

- - 1,500 - ต.ค.64- 
   ก.ย.65 

 

ร.ร.บ้าน
ปัน้หม้อ 

ครูคณิตฐา 

4 สรุป ประเมินผลและรายงาน
ผล        

- - - - 30 ก.ย. 
65 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูคณิตฐา 

 
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - 1,500 - - - - - - 

 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคน 
 

 
- การสังเกต/ซักถาม และการท้าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2. ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 

3. นักเรียนมีจิตส้านึกรักชุมชน 

 
- การสังเกต/ซักถาม และการท้าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- โรงเรียนไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ในช่วงเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 

- คณะครูที่รับผิดชอบประสานงานขอความร่วมมือ
จากชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 100 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
7.2 ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
7.3 นักเรียนมีจิตส้านึกรักชุมชน 

 
 
 
ลงช่ือ              ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                            ผู้เสนอโครงการ 
          (นางคณิตฐา  บุญพูล)                                            (นายภิรวัฒน์   มณีเลิศ) 
            คร ู                                       หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 

ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ            ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ            
         (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)                                              (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                               ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
แผนงำน  บริหารงานทั่วไป  
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบำย 

 ( ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ( ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ( ) นโยบาย สพฐ.  
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
 ข้อที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1) 
สนองมำตรฐำนโรงเรียน   ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด

การศึกษา 
ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในการน้าข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน

โรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและ
เกร็ดความรู้ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนให้ด้าเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาต่อไป  

จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียน พบว่า โรง เรียนบ้านปั้นหม้อ มี
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้อยกว่ากิจกรรมด้านอ่ืนๆ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการ
ด้าเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย จึงได้จัดท้าโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น เพ่ือ
ประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่น
พับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

2.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
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3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมำณ 

       3.1.1 นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทุกคนได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 

3.2  เชิงคุณภำพ 
3.2.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนศิษย์เก่า ผู้อ่าน หรือผู้บริโภค

ข้อมูล ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิง และประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้เป็นอย่างดี  

4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  25,000 บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที ่
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อื่นๆ 

1 ขั้นวำงแผน (P)        

 
ประชุมคณะครูแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้าเนินงาน 

    ต.ค. 64 
รร.บ้านปั้น

หม้อ 
ครูเปรมหทัย 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D)        

 

ด้าเนินการกิจกรรมตามโครงการ  
2.1 ก า ร บั น ทึ ก ภ า พ นิ่ ง แ ล ะ

ภาพเคลื่อนไหว 
2.2 การเผยแพร่ข่าวสารผ่ าน 

Obec Line 
2.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซ

เชียล (เฟสบุ๊คและเว็บไซต์)  
2.4 การท้าป้ายไวนิล

ประชาสมัพันธ์ 
2.5 การจัดท้าวีดีทัศน์

ประชาสมัพันธ์โรงเรียน 
2.6 การจัดท้าสารทัศน์รายปีของ

โรงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

6,000 
 

 
4,000 

 
 
15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

รร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูเปรมหทัย 

3 ขั้นนิเทศ ก ำกับ ติดตำม (C)      ตลอดป ี
รร.บ้านปั้น

หม้อ 
ครูเปรมหทัย 

4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A)        

 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

    ก.ย. 65 
รร.บ้านปั้น

หม้อ 
ครูเปรมหทัย 

รวม  25,000      

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 103 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- 6,000 1,000 - - 15,000 - - 1,000 1,000 1,000 - 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 

วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทุกคนได้รับทราบ

ข่าวสารและกิจกรรมต่ างๆ ของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80  

 
- แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชน ศิษย์เก่า หรือผู้บริโภคข้อมูล ตลอดจนเป็นแหล่ง
ค้นคว้าอ้างอิง และประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

 
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 

 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 

ในกรณีโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบ
จดหมายแจ้งผู้ปกครอง นักเรียนอาจไม่น้าหนังสือแจ้ง
ไปให้ผู้ปกครอง ท้าให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

ด้าเนินการจัดการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การประชาสัมพันธ์
ผ่านเสียงตามสายของชุมชนอีกหนึ่งช่องทาง 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
7.1 นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ

กิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
7.2 โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ

หน่วยงานต่างๆ 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร)                                (นายภิรวัฒน์  มณีเลิศ) 
                        คร ู                             หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 

ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ            ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ            
         (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)                                              (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                                ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร  โครงการหนูน้อยนักออม   

แผนงำน  งานบริหารทั่วไป  

สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (  ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2 ข้อที่  1 ปลูกฝังการด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ   

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้ เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ข้อที่ 3 เสริมสร้างผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะโครงกำร           ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผดิชอบโครงกำร นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  สิ้นสุด  30  กันยายน  พ.ศ.2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด้ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด้าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกใน

ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มี

เหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้

พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมส้าหรับการ

ด้าเนินชีวิตในอนาคต จึงท้าให้เมื่อถึงเวลาจ้าเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ ท้าให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้ตระหนักถึงความส้าคัญดังกล่าวจึงได้น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการ
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กับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดให้มีโครงการ

หนูน้อยนักออม โดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม 

เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะพิจารณา

ในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถน้ากระบวนการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การ

ด้าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ธนาคารโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริการ

อีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการออม และใช้เงินอย่างถูกวิธี 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
2.3 เพ่ือปรับปรุงธนาคารโรงเรียนให้ด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีนิสัยรักการออม ร้อยละ 75 
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีการออมอย่างสม่้าเสมอและมีเพ่ิมจ้านวนสมาชิกเพ่ิมมาก
ขึ้น 

3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีการวางแผนจัดการด้านการเงินและสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
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4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  7,000 บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ขั้นวำงแผน (P)        

 
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ค รู แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด้าเนินงาน 

    ต.ค. 64 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูเปรมหทัย 

2 ขั้นด ำเนินกำร (D)        

 

ด้ า เนิ น ก า ร กิ จ ก ร ร ม ต า ม
โครงการ  

2.1 จัดซื้ อวัสดุ  – อุปกรณ์
ส้านักงาน 

2.2 จ้าท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายแผนผังบุคลากร 

2.3 อบรมนั ก เรียน ในการ 
ปฏิบัติงานแต่ละแผนก  

2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออม  

2.5 จัดซื้อของรางวัล 

 

 
 
 
 

1,000 
 
 
 

 

 
 

2,000 
 
 
 
 
 

 
 

4,000 

 
ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูเปรมหทัย 

3 ขั้นนิเทศ ก ำกับ ติดตำม (C)      ตลอดปี 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูเปรมหทัย 

4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A)        

 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

    ก.ย. 64 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูเปรมหทัย 

รวม  1,000 6,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- 500 2,500 500 500 - - 1,000 500 500 500 500 
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5. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 
วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 75 

 
- ทะเบียนข้อมูลสมาชิกธนาคารโรงเรียน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนมีการออมอย่างสม่้ าเสมอและมี เพ่ิม

จ้านวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น มีการวางแผนจัดการด้าน
การเงินและสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
อย่างเหมาะสมกับวัย 

 
- แบบสอบถาม 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 

ความสม่้าเสมอในการออมของนักเรียน ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมีวินัยในการ
ออม และเสริมแรงสร้างขวัญก้าลังใจด้วยการ
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ ออมเงินอย่าง
สม่้าเสมอ 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
7.1 นักเรียนได้ตระหนักถึงการออม และใช้เงินอย่างถูกวิธี 
7.2 นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
7.3 ธนาคารโรงเรียนด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร)                                (นายภิรวัฒน์  มณีเลิศ) 
                     คร ู                             หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 

ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ            ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ            
         (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)                                              (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                              ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร          การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน  

แผนงำน       บริหารงานทั่วไป 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ( ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ( ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ( ) นโยบาย สพฐ. ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   ข้อที่ 1 ปลูกฝังการด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่   2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 ( 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ)  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  3 เสริมสร้างผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางขวัญฤดี จรรยากรณ์ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น  พฤศจิกายน 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐานของชุมชน
และโรงเรียนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
เพาะพันธุ์ของพาหะน้าโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ ยุง ฯลฯ เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคมีกลิ่นเหม็น
ก่อให้เกิดความร้าคาญท้าลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อมเกิดสภาพไม่น่าดูสกปรกน่ารังเกียจ  
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ให้ความหมายว่าขยะมูลฝอย คือเศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหารเศษ
สินค้าถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร มูลสัตว์ เถ้าหรือซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่
เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืนๆ  
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายแก่ขยะมูลฝอย ไว้ว่าคือ
สิ่งของจากบ้านเรือนที่ประชาชนไม่ต้องการแล้วมีผู้น้าไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายไม่มีผู้น้าไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว
และถูกท้ิงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก้าจัดจัดเก็บและขนส่งนั่นหมายความว่าสิ่งของที่เราทิ้งจากท่ี
บ้านถ้ายังมีคนน้าไปใช้ประโยชน์ต่อได้สิ่งนั้นก็จะยังไม่ใช่ขยะจากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้้าด้วย
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แนวคิดท่ีเห็นคุณค่าจากขยะดังเช่น“พอเพียง = enough” “ขยะคือทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่างพอดี
เห็นคุณค่าบวกกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับวัสดุเหลือใช้ที่มีรอบบ้านเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ 
 นอกจากนี้ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นการสร้างจิตส้านึก และ
รณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาทุก
แห่งในสังกัดและจากท่ีส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงขอความร่วมมือจากทาง
โรงเรียนทุกโรงเรียนให้จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียนที่ง่ายและสะดวกมากขึ้นด้วย 
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ เปิดท้าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตระหนักถึงความส้าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดท้าโครงการ “การบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียน” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตส้านึกการลดคัดแยกขยะและการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก้าจัดอย่างถูกต้องสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 2.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส้าคัญและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่อง
การลดการคัดแยกขยะและการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 2.4 เพ่ือลดมลพิษจากขยะ ให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีปราศจากขยะ โรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น 
ปลอดภัย  
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงคุณภำพ  
  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส้าคัญของการของการลดการคัด
แยกขยะและการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน้ามาใช้ในชีวิตประจ้าวัน รวมทั้งให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมจากโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนที่โรงเรียนจัดท้าข้ึน 
  

3.2 เชิงปริมำณ             
  ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 30 คน  และนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จ้านวน 
539 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
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4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  2,000  บาท  
โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 

เสนอโครงการและขออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการท้างาน 
ประชุมวางแผนด้าเนินการ 
ก้าหนดกิจกรรมและมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ 
จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุที่จ้าเป็น 
ด้าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก้าหนด 
มีกิจกรรมดังนี้ 
   - กิจกรรมแยกขยะในโรงเรียน 
           -ขยะเปียก 
 -ขยะรีไซเคิล 
 -ขยะทั่วไป 
 -ขยะอันตราย 
   - กิจกรรมการลด การใช้ซ้้า 
และคัดแยกน้ากลับมาใช้
ประโยชน์ (3Rs) 
   - กิจกรรมการใช้ซ้้า 
   - การใช้แก้วน้้าส่วนตัว 
   - การใช้จานใส่อาหารแทน
ถุงพลาสติกและโฟม 
   - การใช้กระดาษสองหน้า 
   - กิจกรรมธนาคารขยะ/ฐาน
การเรียนรู้ขยะบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - กิจกรรมการแยกขยะใน
ห้องเรียน 
ค่าอุปกรณแ์ละปรับปรุงสถานที่
รองรับขยะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
1,000 
 

 1 พ.ย. 64- 
30 เม.ย. 65 
1 พ.ย. 64- 
30 เม.ย. 65 

 
1 พ.ย. 64- 
30 เม.ย. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

นางขวัญฤดี 
จรรยากรณ์ 
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ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

5. 
6. 

ติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
สรุปและรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

 
 
500 

 
เม.ย. 65 

รวม 2,000   
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 

4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 500   500  500   500   
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 

วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 1.  บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักในเรื่อง
ขยะสามารถแยกขยะมูลฝอยได้ 
2.  มีอุปกรณ์และสถานที่รองรับขยะท่ีเพียงพอ 
3.  ปริมาณขยะลดลง 

 
- สังเกต 
 
- ตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการของการลดการคัดแยกขยะและ 
การน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน้ามาใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจาก
โครงการการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนที่โรงเรียน
จัดท้าขึ้น 
 

 
- การติดตาม 
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6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 

1. ระหว่างด้าเนินงานตามแผน อาจมีกิจกรรมอ่ืนเข้ามา
แทรกท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการได้ตามเวลาที่ก้าหนด 
2. ระหว่างช่วงระยะเวลาการด้าเนินโครงการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  
(โควิด 19)อาจจะยังมีการแพร่ระบาดอยู่ การด้าเนิน
โครงการอาจจะมีข้อติดขัดบ้าง 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาตามความเหมาะสม 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ มีจิตส้านึกและมีความตระหนักในการจัดการขยะ
มูลฝอยและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งที่ยั่งยืน 
 7.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส้าคัญของการของการลดการคัดแยก
ขยะและการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน้ามาใช้ในชีวิตประจ้าวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรม
จากโครงการที่โรงเรียนจัดท้าขึ้น 
 7.3 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศวิชาการท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
      (นางขวัญฤด ี จรรยากรณ์)                                           ( นายภิรวัฒน์  มณีเลิศ ) 
      ครูผู้ชว่ย                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 

ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ            ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ            
         (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)                                              (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                                ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร         โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
แผนงำนพื้นฐำน งานบริหารทั่วไป  
สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบำย 

 (  ̷ ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (  ̷ ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (  ̷ ) นโยบาย สพฐ. ที่  5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21  
      ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
      ข้อที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
      ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
      ข้อที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่  
 ข้อที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ข้อที่ 3. เสริมสร้างผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะตามหลัก
       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวภภัสสร  ทียมขุนทด  
ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 
 

 
1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชด้าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ
นั้น   ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปิติที่จะท้าการศึกษาและ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้วิธีสอน  การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย
เกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะท้าให้เด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ  ได้ด้าเนินงานสนองพระราชด้าริจัดตั้งงาน   “สวน
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พฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส้านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิด
กับพืชพรรณไม้   เห็นคุณค่าประโยชน์   ความสวยงาม   อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ
สภาพถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด  สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ  อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือ
ตัวอย่างดอง  หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ  พันธุ์พืชที่ท้าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด้าเนินการสวน
พฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน  โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว  เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 

จากพระราชด้าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของ
การปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็น
พ้องต้องกันที่จะสนองราชด้าริ  ด้าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม
และเป็นโรงเรียนที่มีพรรณไม้ธรรมชาติเป็นจ้านวนมาก  โรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็นอย่างดีแต่ยังขาด
การสร้างจิตส้านึกให้เยาวชนมีความรักความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้เท่าที่ควร  จึงมีแนวคิดสอดคล้องกับ
งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชด้าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือแหล่งรวบรวมพืชพรรณไม้ต่าง ๆ  ที่มีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสม   
ในสภาพที่คล้ายกับถ่ินอาศัยเดิมใช้เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
เพ่ือเป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์  ความสวยงาม  อันก่อให้เกิดความคิด
ที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป  นอกจากนี้กิจกรรมทั้งหลายสามารถด้าเนินการได้ในพ้ืนที่โรงเรียน  เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือสร้างจิตส้านึกให้นักเรียน มีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ไม่คิดท้าลายและมี
แนวคิด      

       ในการอนุรักษ์ต่อไป 
2.2   เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้   ข้อมูลพรรณไม้    
2.3   เพ่ือสร้างบรรยากาศของของโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
2.4    เพ่ือให้ความรู้ด้าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.5    เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
2.6    เพ่ือให้นักเรียนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนรักและภาคภูมิใจในกิจกรรมในท้องถิ่ นของ

ตน 
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3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมำณ 

        3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3   
      จ้านวน  500  คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
                พระราชด้าริ 
        3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีจิตส้านึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่ชุมชน   

3.2  เชิงคุณภำพ 
   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส้านึกเห็นคุณค่าประโยชน์ของ

พืชพรรณไม้ต่าง ๆ  และไม่คิดท้าลาย 
       3.2.2 โรงเรียนมีต้นไม้ไว้ใช้ในการตกแต่งบรรยากาศของโรงเรียนอย่างเหมาะสม สวยงาม 
       3.2.3 โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ 
       3.2.4  โรงเรียนมีต้นไม้หลากหลายชนิดใช้ในการตกแต่งบรรยากาศโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น  

            และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  4,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืน

ๆ 
1 
 
 

ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการ 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1 พ.ย. 64  
 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

นางสาว 
ภภัสสร 
เทียมขุน

ทด 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าเนินงานตามโครงการ 
- ครูออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้จากพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
- วัสด-ุอุปกรณ์ 
- การเผยแพรเ่รื่องพันธุ์ไม้ใน
ช่อง youtube  
– จัดท้าป้ายทะเบียนพันธุ์ไม้ 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,500 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 
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3 จัดท้ารูปเล่มรายงาน 
 
 

 
- 

 
- 

500 - 25 มี.ค.  – 
31 มี.ค. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

 

รวม  3,500 500     

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

3,500 
500 - - - - - - 

 
 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ, คุณภาพ, เวลา, ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนมีจิตส้านึก มีความรักเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และร่วมกันดูแลพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงเรียน 

- สังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
โรงเรียนมีตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ นักเรียนได้ใช้
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
พรรณไม้ในโรงเรียน ร้อยละ 100 

- การเก็บรวมรวมพรรณไม้ 
- การรายงานผลปฏิบัติ 
 

 
6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
1. บุคลากรบางคนอาจไม่เข้าใจและอาจให้ความร่วมมือน้อย สร้างความเข้าใจในหมู่คณะ 
2. การบ้ารุงรักษา รดน้้า ใส่ปุ๋ย อาจจะไม่เพียงพอ จัดเวรพื้นที่ให้นักเรียนดูแลรับผิดชอบ 
3. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการอาจเกิดขึ้นได้เป็น
บางส่วน 

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้คลอบ
คลุมเนื้อหา 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียนเกิดความร่วมมือร่วมใจภายในโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชน มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์พืช

พรรณของท้องถิ่น ตระหนัก รู้ค่าของสรรพสิ่ง ได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  รู้จักชื่อพรรณไม้ มี
ความรัก  และเห็นคุณค่าของพรรณไม้  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสามารถน้าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ ตลอดจนใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างคุ้มค่า 
 
ลงช่ือ                ผู้รับผิดชอบโครงการ         ลงชื่อ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวภภัสสร  เทียมขุนทด)                                     (นายภิรวัฒน์   มณีเลิศ) 
  ครูผู้ช่วย                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ            ลงช่ือ               ผู้อนุมัติโครงการ            
         (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)                                           (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  

แผนงำนพื้นฐำน บริหารงานทั่วไป 

สนองผลผลิตที่ 2 การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ 
เข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 (  ) นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2  

 ข้อที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4)   

สนองมำตรฐำนโรงเรียน  ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

 สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด 

 การศึกษา 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวภิญญดา เลียบใย  

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น   พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส้านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง ความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด้าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” เป็นกล
ยุทธ์ที่ส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จะต้องด้าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง ในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน้าในการเข้าร่วม
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) จ้าได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเสริมศักยภาพและเป็นเครื่องมือที่ช่วยโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
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ได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการด้าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ 
ยังขาดตกบกพร่อง รวมถึงมีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเกิดความตระหนัก และน้ากรอบการประเมินที่ก้าหนดไปด้าเนินการ
จัดท้ามาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน 
วิธีการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพ่ือเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือจัดท้าข้อมูลพ้ืนฐานส้าคัญที่จะน้าไปสู่การปรับปรุงหน่วยงาน และการวางแผนในการป้องกัน
การทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคตอีกด้วย 
 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1 บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตภายใน
โรงเรียน 
 3.1.2 บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบาย และการวางแผนงานในส่วน
งานต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ 
 3.1.3 บุคคลภายนอกผู้ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนทราบถึงข้อมูลต่างๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่  
การใช้งบประมาณ การใช้อ้านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการ
ด้าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท้างาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการ
ทุจริต 
  

3.2 เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 โรงเรียนมีการน้าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส มาใช้ในการประเมิน
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 3.2.2 โรงเรียนมีข้อมูลการประเมินเพ่ือน้าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริ ต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
 3.2.3 โรงเรียนได้แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอก 
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4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน - บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที ่
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืนๆ 

1. ประชุมวางแผน - - - - 13 พ.ย.64 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูภิญญดา 

2. เสนอโครงการ - - - - 16 พ.ย.64 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูภิญญดา 

3. จัดท้าแบบสอบถามออนไลน์ 
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก 

- - - - ส.ค.65 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูภิญญดา 

4. ท้าแบบสอบภามออนไลน์วัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

- - - - ส.ค.65 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

คณะครู รร.
บ้านปั้น
หม้อ 

5. ท้าแบบสอบภามออนไลน์วัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) 

- - - - ส.ค.65 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก 

6. จัดท้า จัดหาข้อมูลเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

- - - - ส.ค.65 –
ก.ย.65 

ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

คณะครู รร.
บ้านปั้น
หม้อ 

7. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

- - - - ก.ย.65 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูภิญญดา 

8. ติดตาม และประเมินผล 
 

- - - - ส.ค.65 –
ก.ย.65 

ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครภูิญญดา 

9. สรุป ประเมินผลและรายงาน
ผลโครงการ 

- - - - ส.ค.65 –
ก.ย.65 

ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูภิญญดา 

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
- เพ่ือให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความ

ตระหนัก ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข 
ขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
- ประเมินแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน(IIT) 
- ประเมินแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) 
- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ

หน่วยงาน(OIT) 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

- คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) 

 
- ผลรวมของคะแนน คะแนนเฉลี่ยของ แบบ

ส้ารวจจากผู้ตอบทุกคน และคะแนนเฉลี่ย
ข้อค้าถามในตัวชี้วัดย่อยของแบบส้ารวจที่
ถ่วงน้้าหนักแล้ว 

 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- การ เก็ บ รวบ รวมข้ อมู ล แบบ  IIT และ EIT 
สถานศึกษาจะต้องก้ากับติดตามและ ส่งเสริมให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตอบตามระยะเวลาที่
ก้าหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจ้านวน
กลุ่มตัวอย่างข้ันต่้า 

- จะต้องก้ากับติดตามและ ส่งเสริมให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตอบตามระยะเวลา
ทีก่้าหนดให้ได้มากท่ีสุด 

- ผู้ท้าแบบสอบถามจะต้องท้าความเข้าใจ
ในรายละเอียดของแต่ละข้อค้าถาม สอบ
ทาน ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลในการ
ตอบค้าถามให้ชัดเจนมากที่สุด 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. ผลการด้าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  
2. ข้อมูลรายละเอียดการน้ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในสถานศึกษารูปธรรม 
3. เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของสถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยการด้าเนินการ   

ต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 
 
 
ลงช่ือ  ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวภิญญดา  เลียบใย)                                            (นายภิรวัฒน์  มณีเลิศ) 
 ครูผู้ช่วย     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ  

(นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  
         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                             ผู้อ้านวยการโรงเรียน     
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ชื่อโครงกำร         โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
แผนงำนพื้นฐำน งานบริหารทั่วไป  
สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบำย 

 (  ̷ ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 (  ̷ ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (  ̷ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21  
      ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
      ข้อที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
      ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
      ข้อที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่  
 ข้อที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน  
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
  ข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
                      มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงกำร        ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวเต็มศิริ   พรมชาติ  
ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2565 

 
1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus disease 2019”  เป็นตระกูล 
เดียวกบัโรคซาร์ส ที่ระบาดเมือปี 2545 ท้าให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและมี
ภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งก้าเนิดจากเมืองอู่ฮ่ัน มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายปอด
อักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจ้านวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้ว่า
เป็นเชื้อ  ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส 
(MERS) ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์ในประเทศไทย ข้อมูลตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 พบ ผู้ป่วย
ยืนยันติดเชื้อจ้านวน 2,643 ราย เสียชีวิต 43 ราย โดยมีผู้ปว่ยกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย  เนื่องจาก
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและมียอดผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมมากข้ึน  ดังนั้น โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จึงได้จัดโครงการเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ต่างๆ เพื่อ
ใช้ส้าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ป้องการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่ให้มีการระบาดเกิดข้ึนในโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือจัดซื้อสบู่ล้างมือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัยที่ ใช้ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ อย่างเพียงพอต่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานศึกษา 

2.2   เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ 
        3.1.1 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีสบู่ล้างมือ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อใช้ครบทุกสายชั้นเรียน 

3.2  เชิงคุณภำพ 
   3.2.1 ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สบู่ล้างมือ และ

 หน้ากากอยามัยที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  10,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืน

ๆ 
1 
 
 

ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการ 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1 พ.ย. 64 
 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

นางสาว
เต็มศริิ 

พรมชาต ิ

 
2 

 
ด้าเนินงานตามโครงการ 

 
- 

 
- 
 
 

 
10,000 
 

 

 
- 

 
ธ.ค. 64 – .
พ.ค. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

 
3 

 
สรุปผลการด้าเนินโครงการ - - - - พ.ค. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- -  
10,000 

- - - - 
 

5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

(ปริมาณ, คุณภาพ, เวลา, ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
จดัซื้อจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุให้เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 
- สังเกตจากการได้รับบริการของนักเรียน – ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมี 
เวชภัณฑ์ และวัสดุ ใช้ในการป้องกันโรคติดต่ออย่าง
เพียงพอ  

 
- ประเมินการให้บริการ 
- บันทึกการใช้เวชภัณฑ์และวัสดุป้องกันโรคติดต่อ 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 - 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีเวชภัณฑ์ และวัสดุป้องกันโรคติดต่อที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพียงพอส้าหรับ
นักเรียน ครู และบุคลากร เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 
 
ลงช่ือ                ผู้รับผิดชอบโครงการ         ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวเต็มศิริ  พรมชาติ)                                           (นายภิรวัฒน์     มณีเลิศ) 
  คร ู         หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

ลงช่ือ         ผู้พิจารณาโครงการ            ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ            
         (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)                                              (นายสฤษฎ์     ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                                ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร         โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปราศจากฟันผุ 
แผนงำนพื้นฐำน งานบริหารทั่วไป  
สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบำย 

 (  ̷ ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 (  ̷ ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (  ̷ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21  
      ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่  
 ข้อที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน  
      1.2 คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
  ข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
                      มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวเต็มศิริ   พรมชาติ  
ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 30  สิงหาคม 2565 
 

 
1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 โรคฟันผุเป็นโรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก หากเกิดโรคฟันผุจะท้าให้เด็กไม่สามารถบดเค้ียว
อาหารได้ เชื้อโรคจะส่งผลให้เกิดอาการอักเสบ ปอดบวม อันจะส่งผลต่อสภาวะโภชนาการ นอกจากจะมี
ผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพช่องปากของเด็กแล้วยังมีผลกระทบต่อการเรียนและพัฒนาการของเด็กอีกด้วย ซึ่ง
นักเรียนประถมศึกษาอยู่ในช่วง อายุ 6-12 ปี เป็นวัยที่มีฟันแท้ข้ึนใหม่ๆ ลักษณะรูปร่างฟันมีหลุมร่องลึกท้าให้
เกิดโรคฟันผุได้ง่าย นอกจากอุปนิสัยของเด็กท่ีชอบรับประทานของหวาน ตลอดจนมีข้อจ้ากัดในเรื่องของ
ความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองล้วนเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่ายหากไม่ได้
รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีพอ แต่โรคในช่องปากเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้และสามารถท้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหากเริ่มต้นส่งเสริมตั้งแต่วัยเด็กโดยการฝึกฝนให้เด็กมีทันตสุขนิสัยที่ดีและการส่งเสริมป้องกัน
รวมทั้งการบ้าบัดรักษาในระยะเริ่มแรกของการเป็นโรค รวมไปถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพช่อง
ปากท่ีดีอยู่รอบตัวเด็ก จะช่วยป้องกันและควบคุมโรคในช่องปากของเด็กได้ 
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 เนื่องจากในทุกๆปี จะมีหน่วยงานมาตรวจสุขภาพช่องปากให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาฟรี และมีการ
นัดนักเรียนรับบริการทันตกรรมในโรงเรียน จากโรงพยาบาลพยาบาลโป่งน้้าร้อน ทางโรงเรียนจึงต้องจัดรถ
บริการรับ –ส่ง เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเข้ารับการรักษาจากทาง
โรงพยาบาล 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพช่องปากอย่างทั่วถึง 
2.2   เพ่ือสร้างสุขนิสัยให้นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
2.3   เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับการรักษาสุขภาพช่องปาก ปราศจากโรคฟันผุ 
2.4   เพ่ือจัดหารถรับ-ส่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ไปเข้ารับบริการทันตกรรมจาก 

      โรงพยาบาลโป่งน้้าร้อน 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ 
        3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จ้านวน 337 คน 

3.2  เชิงคุณภำพ 
   3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ร้อยละ 90 ได้รับการตรวจคัด

กรองสภาวะสุขภาพช่องปาก 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  6,500 บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืน

ๆ 
1 
 
 

เขียนโครงการ/เสนอโครงการ
เพ่ือขอการอนุมัติ 

 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1 พ.ย. 64 
 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

นางสาว
เต็มศริิ 

พรมชาต ิ
2 ด้าเนินงานตามโครงการ - 6,000 - - 

ธ.ค. 64 – .
พ.ค. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

 
3 

 
สรุปผลการด้าเนินโครงการ 

 
- - 500 - พ.ค. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 129 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- -  
6,500 

- - - - 
 

5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

(ปริมาณ, คุณภาพ, เวลา, ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  

- สังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ได้รับการตรวจช่องปาก 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ร้อยละ 80 

- ประเมินการเข้าตรวจสุขภาพช่องปาก 
- แบบบันทึกแปรงฟัน 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 - ขั้นการด้าเนินการโครงการ ในกิจกรรมตรวจฟันที่จัดขึ้นในโรงเรียน อาจตรงกับกิจกรรมส้าคัญของ
โรงเรียนท้าให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ หรืออาจตรงกับวันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียน 
 - ขั้นการด้าเนินโครงการ ในกิจกรรมนัดเด็กมารับบริการทันตกรรมที่โรงพยาบาล เด็กอาจไม่ได้มาตาม
วันนัดดังกล่าว 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. เด็กนักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพช่องปากอย่างทั่วถึง 
 2. เด็กนักเรียนสุขนิสัยให้นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ที่มีปัญหาฟันผุได้เข้ารับบริการทันตกรรมจากโรงพยาบาล 
 
ลงช่ือ                ผู้รับผิดชอบโครงการ         ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวเต็มศิริ  พรมชาติ)                                            (นายภิรวัฒน์  มณเีลิศ) 
  คร ู                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

ลงช่ือ          ผู้พิจารณาโครงการ            ลงช่ือ           ผู้อนุมัติโครงการ            
         (นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)                                              (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี) 
        รองผู้อ้านวยการโรงเรียน                                                ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
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ชื่อโครงกำร  โครงการสภานักเรียน   

แผนงำน  งานบริหารกิจการนักเรียน 

สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 
 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (  ) นโยบาย สพฐ. ที่ 1,3 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2  ข้อที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21 

สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่ ข้อที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ลักษณะโครงกำร           ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวนีรนุช  สิทธิสาร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  สิ้นสุด  30  กันยายน  พ.ศ. 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555 กล่าวไว้ว่า 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กระบวนการ

เรียนรู้ต้องมุ่ งปลูกฝังจิตส้านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ

ภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ

ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้จัดท้าโครงการสภานักเรียนขึ้นเพ่ือให้นักเรียนแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น้า 

การมีจิตอาสา สร้างระเบียบวินัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้สิทธิเลือกตั้ง การปกครองใน  

ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการจากการด้าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2564 นั้น มีผลการปฏิบัติงาน
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ตามโครงการสภานักเรียน ในบางกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุผลส้าเร็จ ควรมีการปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้น 

จึงได้จัดท้าและปรับปรุงโครงการสภานักเรียนให้ดีขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท้างานของสภานักเรียน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้น้า ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

3.2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงานของสภา
นักเรียน 

3.2.3 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความเป็นผู้น้า ระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง 

4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  15,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที ่
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียมกำร        

 
ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการด้าเนินงานตาม
โครงการ 

    ต.ค. 64  
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูนีรนุช 

2 ขั้นด ำเนินกำร        

 

2.1 กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียนและ
กิจกรรมของสภานักเรียน 
2.2 อบรมสภานักเรียนก่อน
ปฏิบัติงาน 

 

2,000 
 
 
2,000 
 

2,000 
 
 
 
 

 
ต.ค. 64 -
ก.ย. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูนีรนุช 
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ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที ่
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

2.3 โครงการของสภานักเรียน 
 
2.4 กิจกรรมลดขยะ(ธนาคาร
ขยะ) 
2.5 กิจกรรมเวทีคนกล้า 
จัดซื้อเกียรติบัตรและของรางวัล
ให้กับนักเรียน 

1,000 
 
 
 

2,000 
 
3,000 
 
3,000 
 
 

3 ขั้นประเมินผลกำรด ำเนินกำร        

 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

    ก.ย. 65 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูนีรนุช 

    15,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    6,000   3,000 4,000 2,000   
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 

วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วม

โครงการ  

 
- การสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีความรู้เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยในโรงเรียน การท้างานของสภานักเรียน    
มีทักษะความเป็นผู้น้า ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเอง  

 
- แบบสอบถาม 
- ภาพถ่าย 
- การสังเกต 
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6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 

   นักเรียนยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่ ในการด้าเนิน
กิจกรรมสภานักเรียน  

ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของสภานักเรียน 
ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวประชาธิปไตยในโรงเรียน 
7.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท้างานของสภานักเรียน 
7.3 นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้น้า ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                            ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวนีรนุช  สิทธสิาร )                ( นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง ) 
          ครู                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ  

(นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  
         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
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 ชื่อโครงกำร          วันส้าคัญร่วมกันสืบสานประเพณี 
แผนงำนพื้นฐำน แผนงานกิจการนักเรียน 

สนองผลผลิตที ่2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 () นโยบาย สพฐ. ที่  

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

       นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

     ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1) 
             ข้อที่ 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่  

     ข้อที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
     ข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ข้อที่ 3  กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

    ข้อที ่2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน    
    การศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
   ข้อที ่4  ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด     
   การศึกษา 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางวราภรณ์  มุลิ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสดุ 30 กันยายน 2565 
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1. หลักกำรและเหตุผล                                           

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต มีวันส้าคัญ
ต่าง ๆ  มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน
วัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความส้าคัญ ขาด
จิตส้านึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกได้ง่าย  

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงได้จัดกิจกรรมวันส้าคัญทางศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้ารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ท้ากิจกรรมในวันส้าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถน้าหลักธรรมไปปรับใช้ในการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวันท้าให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความ
สันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก เห็นความส้าคัญทางศาสนา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส้าคัญต่างๆ  

  2.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้ารงไว้ซึ่ง
ประเพณีท่ีดีงาม  รักความเป็นไทย 

2.3เพ่ือให้นักเรียนสามารถน้าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ้าวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

3. เป้ำหมำย 
3.1  ด้ำนปริมำณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญต่าง ๆที่ทางโรงเรียน
จัดขึ้น  
3.2  ด้ำนคุณภำพ 

       3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ตระหนักเห็นความส้าคัญทางศาสนา และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สามารถน้าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  15,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา

ด้าเนินงาน 

สถานที่

ด้าเนิน 

งาน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ประชุมครูวางแผน/เสนอ

โครงการ 

- - - - ต.ค.64 ร.ร.บ้าน 

ปั้นหม้อ 

ครูวราภรณ์   
 

2 ด้าเนินงานตามโครงการ      ร.ร.บ้าน 

ปั้นหม้อ 

ครูวราภรณ์   

 2.1 กิจกรรมวันลอยกระทง - - - - พ.ย.64 

 2.2 กิจกรรม 5 ธันวา (วันชาติ) - - - - ธ.ค.64   

 2.3 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ - - - - ธ.ค.64   

 2.4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   5,000  ม.ค.65   

 2.5 กิจกรรมวันส้าคัญทาง

ศาสนา 

- ตอบค้าถามเก่ียวกับวันส้าคัญ 

- วาดภาพระบายสี 

- จัดบอร์ด/นิทรรศการ 

- - - 

 

4,000 

- ก.พ.65 

 

พ.ย 64 – ก.ย. 
65 

  

 2.6 กิจกรรมวันไหว้ครู -  2,000 - พ.ค.65 - มิ.ย 

65 

  

 2.7 กิจกรรมวันเข้าพรรษา - - 3,000 - ก.ค.65   

 2.8 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - - 1,000 - ส.ค.65   

3 ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล - - - - ต.ค 64-ก.ย 65  ครูวราภรณ์ 

รวม   15,000     

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - 2,000 - - - 2,000 2,000 3,000 1,000 - 
 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
       -   นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนตระหนัก เห็น
ความส้าคัญของกิจกรรมทางศาสนา และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส้าคัญต่าง ๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น    

 
- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

       -   นักเรียนแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์ด้ารงไว้ ซึ่งประเพณีที่ดีงาม  รักความ

เป็นไทย 

        -   นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ น้ า ห ลั ก ธ ร ร ม ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจ้าวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
- สังเกต 
- แบบสอบถาม 

  

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

-  พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนบาง
กลุ่มท่ีไม่เหมาะสม 

 

-  สร้ างความตระหนั ก ให้ นั ก เรี ยน  เห็ น

ความส้าคัญของกิจกรรมทางศาสนา และการเข้า

ร่วมในกิจกรรมของวันส้าคัญนั้น ๆ  

-  จัดกิจกรรมที่หลากหลายดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

7.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีความตระหนัก เห็นความส้าคัญทางศาสนา และร่วมในกิจกรรม
ของวันส้าคัญต่างๆ  

  7.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้ารงไว้ 
ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม รักความเป็นไทย 

7.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สามารถน้าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
 
 

 
ลงช่ือ                 ผู้รับผิดชอบโครงการ       ลงช่ือ                            ผู้เสนอโครงการ 
             (นางวราภรณ์  มุลิ)                                             (นางสาวศิริรัตน์   จนัทร์สง) 
   คร ู                                                หวัหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  

         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงำน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบำย 
 (   ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (   ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (   ) นโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2  กลยุทธ์  
 ข้อที่ 1 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ) 
สนองมำตรฐำนโรงเรียน     
 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    

  ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน     

         การศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นายวันมงคล  ทิวงษา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบที่ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีทักษะการด้าเนนิชีวิต รอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง 

ทางโรงเรียนบ้านปั้นหม้อในฐานะโรงเรียนดีประจ้าต้าบล ตระหนักถึงคุณค่าและความจ้าเป็นของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงจัดท้าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยมีกระบวนการด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน มีคุณภาพมาตรฐาน และยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้โรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกระบวนการ 

วิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน ทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา 

2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีภูมิคุ้มกัน  
ทางจิตใจที่เข้มแข็ง และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวันได้ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งการร่วม
ใจ ร่วมคิด และร่วมท้า ในการเฝ้าระวัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.5 เพ่ือให้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ 
         3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ้านวน 541 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการดูแลตามระบบการช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน 
ทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
3.2  เชิงคุณภำพ 

         3.2.1 นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถ
เผชิญปัญหาอุปสรรค และแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวันได้ 

4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  23,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ประชุ มครูว างแผน/เสนอ
โครงการ 
1.1 เสนอโครงการ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

พ.ย.64- 
ก.ย.65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

วันมงคล 

  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ - - - - 
 

  
 

  
1.3 จัดท้าแผนปฏิบัติงาน/
เตรียมเอกสาร 

- - - - 
 

     

  

1.4 ประชุมเชิ งปฏิบั ติก าร 
เพ่ือสร้างความตระหนัก และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ดูแลช่ วย เหลือนั ก เรียน ใน
ทิศทางเดียวกัน 

- - - -  
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ที ่
กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้

งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

2 
  
  
  
  
  
  
  

ด้าเนินงานตามโครงการ  -  - -  -  

พ.ย.64- 
ก.ย.65 

โรงเรียน
บ้าน 

ปั้นหม้อ 

  
2.1 กิจกรรมการประชุม

ผู้ปกครองประจ้าภาคเรียน  
 - 10,000 2,000 -     วันมงคล        

    
2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 
 -  - 1,000 -      

คณะครู 
2.3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
- ประวัตินักเรียน 
- ระเบียนพฤติกรรม

นักเรียน 

 -  - 2,000 -  คณะครู 

2 .4  กิ จ กรรมคั ด กรอ ง
ข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเสี่ยง 

- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

 -  - 2,000 -  คณะครู 

2 .5  ระบบ สารสน เท ศ
ระดับห้องเรียน ระดับชั้น
เรียนและระดับโรงเรียน 

 -  - 1,000 -  คณะครู 

2.6 จัดระบบช่วยเหลือ
ตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน 
(ดูแลช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหา   ที่แท้จริง) 

 -  - 5,000 -  คณะครู 

 3 ติดตาม/ประเมิน/รายงานผล  -  - - -  ก.ย.65 วันมงคล/   
คณะครู  

รวม   10,000 13,000         

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- 2,000 6,000 5,000 - 1,000 - - 6,000 3,000 - - 
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5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จ้านวน  541 คน 

ได้รับการดูแลตามรูปแบบของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
- แบบคัดกรอง 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. โรงเรียนมี ระบบดูแลช่วย เหลือนั ก เรียนที่ มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกระบวนการ วิธีการ 
และเครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถ
ตรวจสอบได ้

2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน 
ทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา 

3. นักเรียนมีพัฒนาการเป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจที่ เข้มแข็ง และสามารถแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 

4. บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. ครู  นั ก เรียน  ผู้ ป กครอง และชุมชนมีความ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

 
- การสังเกต 
- แบบสอบถาม 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

นักเรียนบางคนเรียนไม่จบเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
เนื่องจากประสบปัญหาภายในครอบครัว เช่น ฐานะ
ยากจน ผู้ปกครองหย่าร้าง หรือสูญเสียผู้ปกครอง 

1. ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ครูที่ปรึกษาหาทุนการศึกษา 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
7.1 ให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกระบวนการ 

วิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 
 7.2 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน ทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา 

7.3 นักเรียนเกิดการพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มี
ภูมิคุ้มกัน  ทางจิตใจที่เข้มแข็ง และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ้าวันได้ 
 7.4 บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด และ
ร่วมท้า ในการเฝ้าระวัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

7.5 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นายวันมงคล  ทิวงษา)                                        (นางสาวศิริรัตน์   จันทรส์ง) 
               ครูผู้ชว่ย                                หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  

         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร  โรงเรียนวิถีพุทธ 

แผนงำน  บริหารงานกิจการนักเรียน 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบำย 
 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 
                     () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  () นโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   
    ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1) 
    ข้อที่ 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้ เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางวราภรณ์  มุลิ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน คือ การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง เป็นวิถีชีวิตเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก

คิด มีการฝึกปฏิบัติเสมอๆ ทั้งด้านความประพฤติ ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือความเจริญงอกงามในทุกขั้นตอนของ
ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกิน อยู่ ดู ฟัง ในชีวิตประจ้าวันที่มีสติสัมปชัญญะคอยก้ากับ เพ่ือให้ผู้เรี ยนพัฒนา
ตนจนเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญสืบต่อไป และเนื่องจากพุทธศาสนามีหลักการ
พัฒนาว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะฝึกฝนและพัฒนาได้ ประกอบกับวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีสติปัญญาอุปนิสัย
ความพร้อมและภูมิหลังที่แตกต่าง การพัฒนาจึงเน้นที่ตัวผู้เรียนแต่ละคนเป็นส้าคัญ 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อตระหนักถึงความส้าคัญ จึงจัดท้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น เพ่ือสามารถพัฒนา
นักเรียนได้ตามหลักการ และเหตุผลข้างต้น ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ                                                  
2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนด้าเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธ 

       2.2 เพื่อส่งพัฒนาจิตปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา 

       2.3 เพ่ือฝึกให้นักเรียนสามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปรมิำณ 

3.1.1  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.2  สถานศึกษาฝึกนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

3.1.3  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
3.2  เชิงคุณภำพ 

3.2.1  นักเรียนด้าเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธ 
3.2.2  นักเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

3.2.3  นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 1 ,000 บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
ที ่ กิจกรรม/                                                           

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด้าเนินงาน 
สถานที่ 

ด้าเนินงาน 
ผู้รับ              

ผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1 ขั้นตอนกำรเตรียมงำน/วำง

แผนกำรจัดกิจกรรม 

- ประชุมเพ่ือวางแผนโครงการ 

ร่างโครงการ 

-ก้าหนดกิจกรรม วางแผนงาน

และมอบหมายงาน 

-เสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ  

- - - - 1 ต.ค.64 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูวราภรณ์   

2 
 
 

 

ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

2.1 กิจกรรมจิตอาสา 

2.2 กิจกรรมบอร์ดเชิดชูความ

ดีวิถีพุทธประจ้าห้องเรียน 

   
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 

 
250 

 
750 

 
- 
 
- 

 
1 พ.ย.64- 
 30ก.ย.65 

 

ร.ร.บ้าน

ปั้นหม้อ 

 
ครูวราภรณ์   

3 ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน
ผล 

    30 ก.ย.65 ร.ร.บ้าน

ปั้นหม้อ 

ครูวราภรณ์   

รวม   1,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - 500 - 500 - - 

5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

 1 .ส ถ าน ศึ ก ษ า  มี ก า รจั ด กิ จ ก ร รม ค วาม เป็ น

ประชาธิปไตยให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.สถานศึกษาฝึกนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม   

มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3.สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถ

ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

 
- การสังเกต 
 
- แบบประเมิน 
 
- ผลงานนักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. นักเรียนด้าเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธ 

2. นักเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

3. นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

 
- การสังเกต 
- แบบประเมิน 
- ผลงานนักเรียน 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- ความร่วมมือของนักเรียน นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบ 

- ไม่เห็นความส้าคัญของการจัดกิจกรรม 
 

- สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนให้มีความ
รับผิดชอบมองเห็นความสามารถของตนเอง 

- มีความพึงพอใจในศักยภาพของตนและการ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนรู้จักคิด มีการฝึกปฏิบัติเสมอๆ ทั้งด้านความประพฤติ ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือความเจริญ
งอกงามในทุกขั้นตอนของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกิน อยู่ ดู ฟัง ในชีวิตประจ้าวันที่มีสติสัมปชัญญะคอย
ก้ากับ เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนจนเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญสืบต่อไป และ
เนื่องจากพุทธศาสนามีหลักการพัฒนาว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะฝึกฝนและพัฒนาได้  
 
 
 
ลงช่ือ              ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                            ผู้เสนอโครงการ 
           (นางวราภรณ์  มุลิ )                                           (นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง) 
             คร ู                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  

         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

แผนงำน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 (   ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                              

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (   ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (   ) นโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2 
         ข้อที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
              (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษท่ี 21)  
สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่    ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
        ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นายวันมงคล  ทิวงษา 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสดุ 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดและแหล่งอบายมุข มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 

เข้าสู่ครอบครัวและสถานศึกษา  ท้าให้จ้านวนคนติดยาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนมีจ้านวนเ พ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งการผลิตและการจ้าหน่ายยาเสพติดมีเทคโนโลยี และการกระจายยาเสพติดอย่างรวดเร็วจนยากการ
ปราบปราม  นอกจากนั้น  สภาพสังคม  ครอบครัว  และชุมชนเปลี่ยนแปลง  ท้าให้วิถีชีวิตมีความเสี่ยง แตกหัก 
เหินห่าง  และอ่อนแอ  รวมทั้งการบริหารจัดการที่ขาดเอกภาพ  อีกทั้งนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาเป็นสิ่งที่จ้าเป็น  และเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก้าหนดทั้ง   5  
ด้าน  คือ มาตรฐานด้านการป้องกัน  มาตรฐานด้านการค้นหา มาตรฐานด้านการรักษา  มาตรฐานด้านการเฝ้า
ระวัง  และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ  เพ่ือช่วยให้นักเรียนเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  
จิตใจและสติปัญญา  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงปัญหาอันก่อให้เกินการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายา
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เสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปราศจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดการพนัน  สื่อลามกอนาจาร และ      
การทะเลาะวิวาท 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียน คณะครู  ตลอดจนผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อันตรายที่เกิดจากสิ่งเสพติด   
3. เปำ้หมำย 

3.1  เชิงปริมาณ 
        3.1.1 นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถป้องกันตนเองจาก 

ปัญหายาเสพติดการพนัน  สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท 
       3.2.2 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดการพนัน สื่อลามกอนาจาร และ

การทะเลาะวิวาท 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบรายหัว  จ้านวน 5,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียมกำร        

 
ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการด้าเนินงานตาม
โครงการ 

    
ต.ค.64 -
ก.ย.65 

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูวันมงคล 

2 ขั้นด ำเนินกำร        

 

ด้าเนินงานตามโครงการ 
2.1  ป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามสูบ
บุหรี่และห้ามดื่มสุรา 
2.2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
อบายมุข  
2.3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 
2.4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

 

 

  500 

 
1,000 

 

500 
 
 
 
 
3,000 

 

 
 

ต.ค.64 -
ก.ย.65 

 
 

พ.ค.65 -

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูวันมงคล 
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ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

ก.ย.65 

3 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

    ก.ย.65 
โรงเรียนบ้าน

ปั้นหม้อ 
ครูวันมงคล 

   1,500 3,500     

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    1,000   3,000 1,000    
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 

วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วม

โครงการ  

 
- การสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเป็นสถานศึกษาปลอดภัย

จากปัญหายาเสพติด การพนัน  สื่อลามกอนาจาร และ
การทะเลาะวิวาท นักเรียนและ คณะครู  ตลอดจน
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อันตรายที่เกิดจากสิ่งเสพติด   

 
- แบบสอบถาม 
- ภาพถ่าย 
- การสังเกต 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 

   ปัญหายาเสพติด การพนัน แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 
การแก้ปัญหาท้าได้ช้าในปัจจุบัน 

ให้ความรู้ ชี้แนะแนวทาง การป้องกันปัญหา  
ยาเสพติด การพนัน และอันตรายที่เกิดจาก 
สิ่งเสพติด   
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดการพนัน  สื่อลามกอนาจาร และการ

ทะเลาะวิวาท 
 7.2 นักเรียน คณะครู  ตลอดจนผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อันตรายที่เกิดจากสิ่งเสพติด   
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นายวันมงคล  ทิวงษา)                                        (นางสาวศิริรัตน์   จันทรส์ง) 
                  ครูผู้ช่วย                                หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  

         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร          กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

แผนงำนพื้นฐำน บริหารงานกิจการนักเรียน 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 () นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้าน การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
 ข้อที ่1 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน 

            ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวกนกวรรณ ชินธุวงษ์ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรที่ 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การมี
ความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจจึงมีความพิเศษ เพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู                
และลูกศิษย์ จึงมีแนวคิดแก่นักเรียนผู้ส้าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงได้             
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความรักและความผูกพันในโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ นอกจากนี้              
ยังเป็นการเตรียมความพรอ้มทั้งทางร่างกายและจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและให้มีแนวทางในการด้าเนินชีวิต   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส้าคัญของการเรียน 
2.2  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่ส้าเร็จการศึกษา 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส้าเร็จ 
2.4  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน 
2.5  เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
2.6  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป 
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3. เป้ำหมำย 
3.1  ผลผลิต  (Outputs) 

  นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
คิดเป็นร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

3.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีความพร้อมทั้งด้าน

ร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสถาบัน
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ  งบรายหัว  จ้านวน  8,000  บาท  โดยมีรายละเอียด 
การใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืนๆ 

1. 
 
 

ประชุมวำงแผนกับคณะครู    
 

 3 ก.พ. 65 ร.ร. บ้าน
ปั้นหม้อ 

คณะครู 

2. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ     11 ก.พ. 65 ร.ร. บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกนกวรรณ 
ชินธุวงษ์ 

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ     14 ก.พ. 65 ร.ร. บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกนกวรรณ 
ชินธุวงษ์ 

4. ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 
ประกอบด้วย 
4.1 จัดกิจกรรมตกแต่งเวที  
และสถำนที่ในกำรจัด
กิจกรรม 
   - วัสดุ        
   - อำหำรกลำงวัน 

  
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
5,000 
 

  
 
 
มี.ค. 65 

 
 
ร.ร. บ้าน
ปั้นหม้อ 

 
 

สภานักเรียน 
คณะครู 

5. ติดตำม/ประเมิน/รำยงำนผล                    มี.ค. 65 ร.ร. บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกนกวรรณ 
ชินธุวงษ์ 

 รวม  3,000 5,000     

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     8,000       
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 - สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่  6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  3  ร้อยละ 100 
 

 
     - สังเกต 
     - ประเมินผล 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- การด้าเนินงานการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิ เทศเพ่ือให้
นักเรียนตระหนักถึงความรักและความผูกพันในโรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 
 

 
     -  ประเมินผล 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- ปัญหาด้านสภาพอากาศ 
- งานอ่ืนที่เข้ามาแทรกท้าให้ไม่สามารถด้าเนินงานตรง
ตามแผนที่วางไว้ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนอาจไม่ตรงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

ด้าเนินจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียนตระหนักถึงความรักและความผูกพันในโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  มีความพร้อม ทั้งทางร่างกาย                 

และจิตใจและให้มีแนวทางในการด้าเนินชีวิต   
 

 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ                            ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางสาวกนกวรรณ  ชินธุวงษ์ )              ( นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง ) 
          คร ู                                                 หวัหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  

         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร  โครงการโรงเรียนสุจริต   

แผนงำน  งานบริหารกิจการนักเรียน 

สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (  ) นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ  
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2  ข้อที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่ ข้อที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงกำร           ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวนีรนุช  สิทธิสาร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  สิ้นสุด  30  กันยายน  พ.ศ. 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก้าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธ
กิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบู รณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีก
ด้วย 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการ
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ทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด 
“โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส้านึ ก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต 
 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้ตระหนักถึงความส้าคัญในการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส้านึกและค่านิยม ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อ
การทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด้าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส้านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน  
2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนและผู้ที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการด้าเนินงานโครงการ

โรงเรียนสุจริต ผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดี และ ปปช.สพฐน้อย 

3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
        3.1.2 นักเรียนคณะท้างานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สามารถด้าเนินกิจกรรมของบริษัทได้ตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
  3.1.2 นักเรียนคณะท้างานกิจกรรมปปช. สพฐน้อย สามารถด้าเนินกิจกรรมของบริษัทได้ตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนคณะท้างานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 100 ด้าเนินกิจกรรมด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต 
3.2.2 นักเรียนคณะท้างานกิจกรรมปปช. สพฐน้อย ร้อยละ 100 ด้าเนินกิจกรรมด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต 
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4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  5,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย ระยะเวลำ 
ด ำเนิน 
งำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียมกำร        

 
ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการด้าเนินงานตาม
โครงการ 

    ต.ค. 64 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูนีรนุช 

2 ขั้นด ำเนินกำร        

 

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.2 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
      - เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ  
      - นักเรียนเลือกอาชีพเพ่ือ
จัดตั้งบริษัทสร้างการดี 
2.3 กิจกรรมปปช. สพฐน้อย  
- การติดตามผลการด้าเนินงาน
ของบริษัทสร้างการดี 

 
 
2,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1,000 
 
 
 
 
1,000 

 

1,000 
 

 
ต.ค. 64 -
ก.ย. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูนีรนุช 

3 ขั้นประเมินผลกำรด ำเนินกำร        

 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

    ก.ย. 65 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูนีรนุช 

  2,000  3,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   1,000 1,000    2,000  1,000  
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5. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 
วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วม

โครงการ  
 

 
- การสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีค่านิยมความ

ซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนคณะท้างานกิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี และปปช .สพฐน้อยด้าเนินกิจกรรมด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 
- แบบสอบถาม 
- ภาพถ่าย 
- การสังเกต 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 

   นักเรียนยังไม่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอาชีพ และ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการด้าเนินกจิกรรมบริษัทสร้างการดี  

- จัดอบรมนักเรียนแกนน้าในการด้าเนินกิจกรรม
ก่อนเริ่มกิจกรรม 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
2.1 นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  
2.2 นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการด้าเนินงานโครงการโรงเ รียน

สุจริต ผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดี และ ปปช.สพฐน้อย 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงช่ือ                            ผู้เสนอโครงการ 
        ( นางสาวนีรนุช  สิทธสิาร )                          ( นางสาวศริิรัตน์  จันทร์สง ) 
          คร ู                                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสุรพงษ์ ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี)  

         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร          เสริมสร้างจิตส้านึกป้องกันการทุจริต 

แผนงำนพื้นฐำน บริหารงานกิจการนักเรียน  

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (  ) นโยบาย สพฐ. ที่  6 ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ  
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2  ข้อที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองมำตรฐำนโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวสุภาสิริ  ส้าเภาพันธุ์ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  

1. หลักกำรและเหตุผล  

  เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท้าให้การด้าเนินชีวิตของผู้คน 
ในสังคม เกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอด และมีความสุขโดยการเอารัดเอาเปรียบ 
ผู้ อ่ืน คิดวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ ได้มาซึ่ งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท้าให้ เกิด 
การทุจริตทุกรูปแบบ มีการใช้อ้านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว ส่งผลเสียต่อประเทศ 
อย่างมหาศาล เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน 
ๆ มากมาย และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
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 ส้านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส้านักงาน ป.ป.ท. ได้ก้าหนดแนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง  
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ้าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค้านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บท
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้ตระหนักถึงความส้าคัญในการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จึงจัดท้าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือปลูกจิตส้านึกและ
ปลูกฝังค่านิยม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนบ้านปั้น
หม้อ  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ทราบถึงความเสียหายของการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
 2.2 เพ่ือปลูกจิตสึกนึกและปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน  
คร ูและบุคลากรในโรงเรียน 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนปั้นหม้อทุกคน 
3.2 เชิงคุณภำพ 

  1. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนปั้นหม้อ ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทุจริต และทราบถึงความเสียหายของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  2. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนปั้นหม้อ ร้อยละ 80  มีจิตส้านึกและค่านิยมในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 2,500 บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียมกำร        

 
ประชุมครูวางแผน/เสนอ
โครงการด้าเนินงานตาม
โครงการ 

    
ต.ค. 64 -
ก.ย. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครสูุภาสิริ 
ส้าเภาพันธุ์ 
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ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

2 ขั้นด ำเนินกำร        

 

2.1 จัดท้าสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
2.2 กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี
ต่อต้านการทุจริต 
2.3 จัดนิทรรศการเสริมสร้าง
จิตส้านึกป้องกันการทุจริต 

 
 

 

 
 
1,000 
 
1,000 
 

 
ต.ค. 64 -
ก.ย. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครสูุภาสิริ 
ส้าเภาพันธุ์ 

3 ขั้นประเมินผลกำรด ำเนินกำร        

 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

 500   ก.ย. 65 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 

ครสูุภาสิริ 
ส้าเภาพันธุ์ 

   500 2,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       2,000    500 
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 

วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
       นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ 
ทักษะการป้องการทุจริต มีความสามารถในการเผยแพร่
ความรู้   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชน
ในสังคม 
 

 
- สังเกต  
- สอบถาม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีจิตส้านึกการ
ป้องกันการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- ภาพถ่าย 
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6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 

 

- การด้าเนินงานตลอดโครงการไม่เป็นไปตามที่ก้าหนด
ช่วงระยะเวลาไว้ 

 

- ด้าเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ 
 
 
 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ตระหนักถึงความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 2 นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน มีจิตส้านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
ลงช่ือ               ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงช่ือ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวสภุาสิริ  ส้าเภาพันธุ์)                                         (นางสาวศิริรัตน์  จนัทร์สง) 
          ครผูู้ช่วย                                                หวัหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  

         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร          รักษ์ต้นไม้  

แผนงำน บริหารงานกิจการนักเรียน 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
()  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ()  นโยบาย สพฐ. ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1)  

สนองมำตรฐำนโรงเรียน 

 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
ข้อที่ 2   พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะโครงกำร      ใหม่          ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวกนกวรรณ  สะแกทอง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น พฤศจิกายน 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 ภาวะโลกร้อน หรือภาวะภูมิอาการเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบันสังเกตได้จาก
อุณหภูมิของโลกท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้มาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ผลกระทบจากการที่
โลกร้อนขึ้นจะส่งผลร้ายแรงและต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลก  ดังนั้น วิกฤตดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ส้าคัญของทุก
คนบนโลกใบนี้จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน การแก้ปัญหาโลกร้อนวิธีหนึ่งก็คือ การปลูกต้นไม้ทดแทนมากขึ้นจาก
การท้าลายป่าไม้ด้วยน้้ามือของมนุษย์กันเอง 
          โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้ตระหนักถึงปัญหาและความจ้าเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดยให้นักเรียนซึ่งจะเป็นเยาวชนและก้าลังส้าคัญต่อไปในอนาคตของชาติ ได้จัด
กิจกรรมที่มุ่งสร้างความส้านึกรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสามุ่งบ้าเพ็ญประโยชน์รับใช้ส่วนรวม อีกทั้ง
การท้ากิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนให้นักเรียนได้ร่วมกันท้ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความ
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รักใคร่กลมเกลียว ปลูกฝังให้รักสถาบัน รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก
ในทางที่เหมาะสม และน้าข้อคิดจากประสบการณ์ที่ได้จากการท้ากิจกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชีวิตตนเองในภายภาคหน้าได้ 
          ดังนั้น  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เพ่ือให้นักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและรักธรรมชาติ 
     2. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้แก่คณะครูและนักเรียนภายในสถานศึกษา 
.3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อปลูกและดูแลต้นไม้  
อย่างน้อยคนละ 1 ต้น   

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อธรรมชาติให้แก่นักเรียน 
3.2.2  นักเรียนรู้จักและรักธรรมชาติมากขึ้น 

4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  8,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืนๆ 

1. 
 

ประชุมวางแผนเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 

   
 

 16 พ.ย. 64 
 

โรงเรียน 
บ้านปั้นหม้อ 

ครูกนกวรรณ  
สะแกทอง 

2. 
จัดท้าป้ายชื่อส้าหรับต้นไม้
และผู้รับผิดชอบ 
 

 5,000   พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

โรงเรียน 
บ้านปั้นหม้อ 

ครูกนกวรรณ  
สะแกทอง 

3. 
 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส้าหรับ
การปลูกและดูแลต้นไม้ 

  2,000  พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

โรงเรียน 
บ้านปั้นหม้อ 

ครูกนกวรรณ  
สะแกทอง 

4. 
ด้าเนินงานตามโครงการ     พ.ย. 64 - 

ก.ย. 65 
โรงเรียน 
บ้านปั้นหม้อ 

ครูกนกวรรณ  
สะแกทอง 

5. 
ติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินงาน 

  1,000  ก.ย. 65 โรงเรียน 
บ้านปั้นหม้อ 

ครูกนกวรรณ  
สะแกทอง 

 รวม  5,000 3,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 2,000 5,000 - - - - - - - 1,000 
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 

วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 มีต้นไม้ส้าหรับให้ร่มเงาและให้ความร่มรื่นกับ
โรงเรียน 
 

 

- ส้ารวจ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 - นักเรียนมีร่มเงาและได้รับความร่มรื่นจากต้นไม้ 
 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 

 

- สังเกต 

- ประเมินความพึงพอใจ 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- ต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ดูแลยากง่ายแตกต่างกันไป 
-ภัยธรรมชาติ เช่น ลม พายุ และภัยแล้ง ท้าให้ต้นไม้ตาย
ได้ 

- ศึกษาวิธีการดูแลต้นไม่ที่ตัวเองรับผิดชอบ เพ่ือให้
ต้นไม้ได้เติบโตอย่างเต็มที่ 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
7.1 นักเรียนรู้จักและรักธรรมชาติมากขึ้น 

     7.2. ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใหม่ของคณะครูและนักเรียนทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                            ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวกนกวรรณ  สะแกทอง)                               (นางสาวศิริรัตน์  จันทรส์ง) 
      คร ู                                หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  

         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร          เปิดบ้านวิชาการ 
แผนงำน           กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบำย 

(   ) ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์                      

 (   ) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาศักยภาพ 
          คนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้  
 (   ) นโยบำย สพฐ. ที ่3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

ข้อที ่2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 ) 
   ข้อที ่3  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
    (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ) 
สนองมำตรฐำนโรงเรียน มำตรฐำนที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
           มำตรฐำนที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มำตรฐำนที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ข้อที ่4  ส่งเสริมให้สถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด  

การศึกษา 
ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น ตุลาคม  2564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส้าคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ

เสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการบูร
ณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค้าตอบและหาความรู้
ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะท้าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการและ
สามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก้าหนดไว้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้
เล็งเห็นถึงความความส้าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริม
ในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนสู่ชุมชน 
2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ  
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางวิชาการ และอาชีพ จาก

ประสบการณ์ 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมาณ 
        3.1.1 ครูจ้านวน 27 คน และนักเรียนจ้านวน 454 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

       3.1.2 ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best practice น้าเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน 
       3.1.3 ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ 80 
3.2 เชิงคุณภาพ 

        3.2.1 นักเรียนมีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และอาชีพ 
        3.2.2 ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจและมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  40,000  บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1. จัดท้าโครงการและขออนุมัติ     ต.ค.64  ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูอารยา 
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

ด้าเนินงาน 
    ก.พ.65 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูอารยา 

3. ด้าเนินกิจกรรม / งาน 
“เปิดบ้านวิชาการ” 
-จัดแสดงผลงานครูและ
นักเรียนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
-เผยแพร่ผลงานของโรงเรียน 

 
 

 

5,000 
 
 

 

20,000 
 
 
 
 

15,000 

 ต.ค. 64-
มี.ค.65 

ร.ร.บ้านปั้นหม้อ คณะครู
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 

4. ประเมินผลโครงการ     มี.ค.65 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูอารยา 
5. สรุปผลและรายงานโครงการ     เม.ย.65 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูอารยา 
 รวม  5,000 35,000     

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 20,000    20,000       

 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
1.นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
2.ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice   

 
- สอบถาม 
- สังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.นักเรียนเกิดความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ และอาชีพ 
2.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80  มีความ
พึงพอใจระดับมาก 

 
- สอบถาม 
- สังเกต 
 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

1.ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามาร่วมกิจกรรม “เปิดบ้าน
วิชาการ” ทีโ่รงเรียนจัดขึ้นจ้านวนน้อย 
2.กิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่วนใหญ่เหมาะ
ส้าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3 
 

1.ประชาสัมพันธ์ผ่านนักเรียนและเสียงตามสาย
ของหมู่บ้านเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแต่ละสาระการ
เรียนรู้ให้ออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกช่วงชั้น 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

7.6  ครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีความภาคภูมิในศักยภาพของตนเอง   
7.7  ครูและนักเรียนท้างานเป็นหมู่คณะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความรักความ

สามัคคี 
7.8  นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม 
7.9  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจและมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน 

 
 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์ )                               ( นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์) 
          คร ู                                               หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ  

(นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  
         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานลูกเสือ-เนตรนารี  

แผนงำน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ( √  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 
                     ( √  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ( √ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   

    ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1) 
สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่ มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
         3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการด้าเนินชีวิต  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
                                      มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางคณิตฐา  บุญพูล  

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่ต้อ งการ

เน้นย้้าว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้น
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด 
ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตส้านึกในการท้าประโยชน์
เพ่ือสังคม 

 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเห็นความส้าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน 
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2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส้าคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ 
        3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
 3.2  เชิงคุณภำพ 
        3.2.1  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
                 3.2.2  นักเรียนร้อยละ  80  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  25,000  บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อ่ืนๆ 

1 จัดท้าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ - - - - 1 ต.ค.64 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูคณิตฐา 

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 1 พ.ย.64 ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูคณิตฐา 

3 3.1 กิจกรรมวันส้าคัญทางลูกเสือ 
3.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ 
3.3 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรมประจ้าปีของลูกเสือ 
3.4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

4,000 
 
3,000 
 

- - 
 
 
 
 

18,000 

- ต.ค.64- 
   ก.ย.65 

 

ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูคณิตฐา 

4 สรุป ประเมินผลและรายงานผล        - - - - 30 ก.ย. 
65 

ร.ร.บ้านปั้น
หม้อ 

ครูคณิตฐา 

 รวม 7,000  18,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - 20,000 - - - - 5,000 - - 
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5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 

 
- การสังเกต/ซักถาม และการท้าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1  นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 

2  นักเรียนร้อยละ  80  มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

 
- การสังเกต/ซักถาม และการท้าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- การด้าเนินกิจกรรมบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ประชุมวางแผนเตรียมรับความเปลี่ยนแปลง 
 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

7.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน 

7.2 เพื่อให้ผู้เรียนน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส้าคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
          (นางคณิตฐา  บุญพูล)                                        ( นางสาวศิริรัตน์  จันทรส์ง)                          
          คร ู                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน          
 
 
 
ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ  

(นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  
         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร     เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ)  

แผนงำนพื้นฐำน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
           () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน
 () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 () นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2  ข้อที่ 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) 
สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่ มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 คุณภาพของผู้เรียน 1) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวปัทมา  แปลงโสม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 มีนาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล                                           
การจัดการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มี

ทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และ จิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายและ
เล็งเห็นความส้าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญท่ีสุด ดังนั้นการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส้าคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วย
ตนเองท้าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   

การพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ท้าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ นักเรียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองจากของจริง เพื่อให้เด็กได้กล้าคิด กล้าท้า น้าไปสู่การตัดสินใจ และ
แสดงออกในทางท่ีถูกที่ควร โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ท้าเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความ
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รอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่างๆ จากความส้าคัญและความจ้าเป็น
ดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน  
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1. ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นด้วยประสบการณ์ตรง 
 2.2. ผู้เรียนวางตัวเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่ 
 2.3. ผู้เรียนพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต 
 2.4. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ท้าเป็น แก้ปัญหาเป็น 

3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียน โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  จ้านวน 478  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  

3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงในการไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน   255,900 บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1. 
 

ประชุมวำงแผนงำน/ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร 

    มี.ค. 65 โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

คณะครูโรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

2. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 
    มี.ค. 65 โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูปัทมา 

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
    มี.ค. 65 โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูปัทมา 

4. ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 
ประกอบด้วย 
- ทัศนศึกษำช่วงชั้นอนุบำล 
- ทัศนศึกษำช่วงชั้นประถมต้น 
(ป.1-ป.3) 
- ทัศนศึกษำช่วงชั้นประถมปลำย 
(ป.4-ป.6) 
- ทัศนศึกษำช่วงชั้นมัธยมศึกษำ 

  
 

35,260 
65,280 

 
63,840 
91,520 

  เม.ย. 65   
 

ครูปวีณา 

ครูปัทมา 
 

ครูภภัสสร 

ครวูราภรณ์ 
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ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

5. 
ประเมิน/สรุปผลและรำยงำน
โครงกำร 

    เม.ย. 65 โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูปัทมา 

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      255,900      

5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Output) 
1. ร้อยละของนักเรียนได้รับควำมรู้จำกประสบกำรณ์ตรง  
2. ร้อยละของนักเรียนได้ฝึกคุณธรรมจริยธรรม  

 
การสังเกต  
การสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะในการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  
2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. ร้อยละของนักเรียนน้าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

 
สอบถาม  
 
การสังเกต  
 
สอบถาม 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัญหาสภาพอากาศซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และอาจมีงาน
อ่ืนที่เข้ามาแทรกท้าให้ไม่สามารถด้าเนินงานตรงตามแผน
ที่วางไว้ได ้
 

พยายามด้าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 177 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

7.2 นักเรียนมีคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7.3 นักเรียนน้าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

 
 
ลงชื่อ                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวปัทมา  แปลงโสม)                                       (นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์) 
           ครผูู้ชว่ย                         หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ   ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  

         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร           พัฒนาทักษะการใช้ ICT.  

แผนงำนพื้นฐำน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
() ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 
() แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอ 

ภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
() นโยบาย สพฐ. ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2  

                          ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1,2) 

                           ข้อที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเด็นยทุธศำสตร์ที่  1)   

สนองมำตรฐำนโรงเรียน  ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

  ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

สนองกลยุท์โรงเรียน   ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม 

  มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21  

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวภิญญดา เลียบใย  

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
 
1. หลักกำรและเหตุผล                                           

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส้าคัญในการน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก้าหนดให้จัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพ่ิม
ศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
หนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีก ารศึกษา มาตรา 66 
“ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท้าได้ เพื่อให้
มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต” 
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ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ด้าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย
ต่อเนื่องและทันสมัย โดยจะให้มีการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1.1 พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพส้าหรับการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.2 พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ 
1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องคอมพิวเตอร์ 
1.4 การออกแบบการเรียนรู้โดยสอดแทรกให้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในทุกกลุ่มสาระ 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่สามารถจัดการเรียนรู้
แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้ 

2.2 เพ่ือนักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
2.4 เพ่ือให้โรงเรียนมีศักยภาพ และทักษะในการพัฒนาบุคลากรในด้าน ICT เพ่ือรองรับในการพัฒนา 

 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ

สูง และอุปกรณ์ครบครัน 
3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคน ได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศบนระบบ

เครือข่าย และทักษะการท้างานบนคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT  
        3.2.2 นักเรียนทราบถึงประโยชน์และโทษของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 1. แหล่งที่มาของงบประมาณ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้านวน 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้
จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อ่ืนๆ 

1. ประชุมวางแผน  
 

- - - - 13 พ.ย.64 
 

ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูภิญญดา 

2. เสนอโครงการ  
 

- - - - 16 พ.ย.64 
 

ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูภิญญดา 

3. ส้ารวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
ส่วนต่าง ๆ ที่มีอยู่ ให้สามารถใช้
งานร่วมกับเครื่องใหม่ได้ 

- - - - ธ.ค.64 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูภิญญดา 

4. จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ท่ีจ้าเป็น - - 5,000 - ม.ค.65 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูภิญญดา 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - - - - ก.พ.65 -

มี.ค.65 
ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูภิญญดา 

6. นิเทศ ติดตาม และประเมิน
คุณภาพมาตรฐานในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

- - - - มี.ค.65 -
เม.ย.65 

ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูภิญญดา 

7. สรุป ประเมินผลและรายงาน 
ผลโครงการ  

- - - - เม.ย.65 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ครูภิญญดา 

รวม   5,000     
 
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

 
4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - 5,000 - - - - - - - - 
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5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
- โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีใช้กับการเรียนการสอน 
- นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ ICTในการเรียนรู้  

 
- ทดสอบ 
- สอนเสริม 
- ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ  

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนมีทักษะในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

 

 
- ผลงาน/ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
- ชิ้นงาน/ สื่อ/นวัตกรรม  

 
6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
- นักเรียนอาจมีการเข้าหาเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้องหรือ

เหมาะสม 
- นักเรียนอาจมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่

ถูกต้อง 

- ครูค่อยอธิบายและให้ความรู้อยู่เสมอใน
ขณะที่นักเรียนใช้งาน 

- มอบหมายหน้าที่ให้กับนักเรียนที่มีทักษะ
คอยช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทักษะ 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านบ้านปั้นหม้อได้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน ICT อย่างทั่วถึง  
 
 
ลงช่ือ  ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวภิญญดา  เลียบใย)                                           (นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์) 
 ครผูู้ช่วย  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ  

(นายสุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  
         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร          พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 

แผนงำน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
  () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  () นโยบาย สพฐ. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพตามาตรฐานการศึกษา) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน ข้อที่1 คุณภาพของผู้เรียน  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นายสุริยา  การ่อน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ.2553 – 2559) โดยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าหนดให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มุ่งสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัย และมีสุขภาพดีและ
แผนพัฒนาที่ก้าหนดไว้ ทั้งนี้ ก็มุ่งเน้นในการใช้กีฬาพัฒนาคนเพื่อให้เป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาชาติต่อไป 
 ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ได้ส่งเสริมให้นักกีฬาได้
พัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา จนน้าไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา เพ่ือส่งเสริ มและ
สนับสนุนเด็กนักเรียนให้เล่นกีฬาและออกก้าลังกาย เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนให้เล่นกีฬาและออกก้าลังกาย  
 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 2.3 เพ่ือนักเรียนให้มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
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3. เป้ำหมำย  
 3.1 เชิงคุณภาพ  
    3.1.1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก้าลังกายสม่้าเสมอ 
    3.1.2 นักเรียนมีทักษะจากการฝึกกีฬาและการออกก้าลังกาย 
    3.1.3 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 3.2 เชิงปริมาณ 
    3.2.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 30 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  
จ้านวน 541 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  30,000  บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที ่
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ต อ บ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1 ด้าเนินงานตามโครงการ 
1.1 กิ จ ก ร ร ม แ ข่ ง ขั น กี ฬ า
ภายนอกโรงเรียน 

-  
5,000 

 
13,000 

 
พ.ย.64 ถึง 

ก.ย.65 

สนามกีฬา
ของอ้าเภอ 

สุริยา 
 

2 ด้าเนินงานตามโครงการ 
2.1 กิ จกรรมอบรม เรื่ อ งการ
พัฒนาทักษะกีฬา 

 
- 

 
2,000 

 
3,000 

  
ม.ค.64 ถึง 

ก.ย.65 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

สุริยา 
 

3 ด้าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมการชั่งน้้าหนักวัดส่วนสูง
และทดสอบสมรรถภาพกาย 

 
- 
 

 
2,000 

 
5,000 

พ.ย.64 
ถึง 

ก.ย.65 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

สุริยา 

รวม - 9,000 21,000    
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   5,000    5,000 10,000 10,000   
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5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 1. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก้าลังกายสม่้าเสมอ 
2. นักเรียนสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
3.นักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพ ชั่งน้้าหนักวัดส่วนสูง 

- ตรวจสอบแบบบันทึก 
- ส้ารวจ 
- สังเกต 
- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของครูและนักเรียน 
- การสอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- ส้ารวจ 
- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของครู และนักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2. นักเรียนมีทักษะทางดา้นกีฬาดีขึ้น 
3. นักเรียนสามารถทราบถึงสมรรถภาพร่างกายของตนเองและ
วิธีการดูแลสุขภาพ 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- นักเรียนไม่ได้ออกก้าลังกายอย่างต่อเนื่องหลังจากเลิก
เรียนแล้ว 
- นักเรียนทราบประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต เกม 
แต่ไมป่ฏิบัติตาม 

- ควรออกก้าลังกายอย่างต่อเนื่องหลังจากเลิกเรียนแล้ว
นักเรียน 
- ควรเล่นอย่างมีสติรู้จักคิดรู้จักเวลา  
- ครูผู้ปกครองช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
7.1  นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าแข่งขันกีฬามีน้้าใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

 7.2  นักเรียนที่ชอบกีฬาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
          7.3  นักเรียนมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 

7.4  นักเรียนที่เป็นนักกีฬาได้มีการพัฒนาทักษะทางการกีฬาสามารถน้าเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้
จากการแข่งขัน ไปพัฒนาตัวเองสู่ทีมต่างๆในระดับสูงขึ้นไป 
 7.5  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการออกก้าลังกาย  
 
ลงช่ือ                            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                                       ผู้เสนอโครงการ 
          (นายสุริยา การ่อน)                                               (นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง)                                                
           คร ู                                       หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
 
ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ  

(นายสุรพงษ์ ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี)  
         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อโครงกำร  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระ  

แผนงำน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (  ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 

พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้ เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21   

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวเกศณี     เกตุดี 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  สิ้นสุด  30  กันยายน  พ.ศ. 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 แนวทางจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542   มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้ 
สามารถคิดเป็น  ท้าเป็นและแก้ปัญหาเป็น  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน   
โรงเรียนจึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดนจัดกิจกรรมที่หลากหลายตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามวัย  ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมที่ถูกทางและเหมาะสม สามารถท้าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้นักเรยีนได้ท้ากิจกรรมที่หลากหลาย  ตามกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และสามารถพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระ 
        3.1.2 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด้าเนินโครงการ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 เกิดทักษะการเรียนรู้จากการท้ากิจกรรมที่

หลากหลาย 
3.2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 เกิดทักษะที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก

การเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
3.2.3 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์

4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ้านวน  122,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียมกำร        

 

ประชุมครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  เพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางในการจัดกิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์ 

    ต.ค. 64 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 

ครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

2 ขั้นด ำเนินกำร        

 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  

 
10,000 

 
 

พ.ย. 64 -
30 ก.ย. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

 
 

ครูกนกวรรณ 
(ช.) 
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ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์ 

  
 

6,000  
ต.ค. 64- 

30 ก.ย. 65 

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ ครูคณิตฐา 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  
 

10,000  
พ.ย. 64- 

30 ก.ย. 65 

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ ครูเต็มศิริ 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
กลุ่ ม ส าระการ เรี ยน รู้ สั งคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  
 

10,000  
ต.ค. 64- 

30 ก.ย. 65 

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ ครูเปรมหทัย 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  
30,000 

 
ต.ค. 64- 

30 ก.ย. 65 

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ ครูขนิษฐา 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

  
 

8,000  
ต.ค. 64- 

30 ก.ย. 65 

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ ครภูิญญดา 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ 

  
 

8,000  
ต.ค. 64- 

31 มี.ค. 65 

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ ครูกชพร 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

 14,000 
 

26,000  
ต.ค. 64- 

30 ก.ย. 65 

โรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ ครูสุริยา 

3 ขั้นประเมินผลกำรด ำเนินกำร     ก.ย. 65 
โรงเรียนบ้าน

ปั้นหม้อ 

ครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A)        

 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

    ก.ย. 65 
โรงเรียนบ้าน

ปั้นหม้อ 
ครูเกศณี 

รวม  14,000 108,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 30,500 16,500 4,500 3,500 2,000 1,500 15,500 20,500 16,500 5,000 6,000 
 

5. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 
วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกระดับชั้นเข้าร่วม

โครงการ  

 
- ภาพถ่าย 
- แบบสรุปผลการด้าเนินงานกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีความรู้และทักษะ

จากการท้ากิจกรรมที่หลากหลาย    สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

 
- ภาพถ่าย 
- แบบสรุปผลการด้าเนินงานกิจกรรม 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 

ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความ
แตกต่างกัน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง  

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
7.1 เพ่ือให้นักเรยีนได้ท้ากิจกรรมที่หลากหลาย  ตามกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
7.2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และสามารถพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
7.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
ลงช่ือ       ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงช่ือ                                    ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางสาวเกศณ ี เกตุดี )                                          ( นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์ ) 
      คร ู                            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงช่ือ        ผู้พิจารณาโครงการ   ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ  

(นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)         (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  
         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน         ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ชื่อกิจกรรม          พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

แผนงำน   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ( √ ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
  ทรัพยากรมนุษย์ 
 ( √ ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน 
                      ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ( √ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

 ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1) 

 ข้อที ่2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1) 

 ข้อที ่3  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน  

 ข้อที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

ลักษณะกิจกรรม          ใหม่    √  ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางสาวกนกวรรณ   ชินธุวงษ์ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร   เริ่มต้น พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2551 ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามที่กระทรวงศึกษาธิการก้าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง  (พ.ศ.2552-2561) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ได้ขับเคลื่อนนโยบายให้นักเรียนทุกคน
สามารถ อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีคุณลักษณะ ที่พ่ึงประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก 
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง พัฒนาการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน ใช้แหล่งเรียนรู้  สื่อ 
เทคโนโลยีใน การจัดกิจกรรมอย่างสม่้าเสมอ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น     
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ของนักเรียน               
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จึงได้ก้าหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน                  
ด้านการอ่านเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาในการอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีนิสัยรักการอ่าน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่าน การเขียนให้สูงขึ้น  
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 1. ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนส้าหรับแก้ปัญหา            
และพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านอ่าน การเขียน 
 2. ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนทางการศึกษาที่เหมาะสม
กับปัญหาและความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 
 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทุกคน 
เชิงคุณภำพ 
 1. โรงเรียนมีสื่อหรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนส้าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน                   
ด้านการอ่าน การเขียน 
 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จ้านวน 419 คน  มีการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน มีนิสัย
ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน และมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านอยู่ในเกณฑ์ดี 
 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จ้านวน 419 คน  ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้าน                    
และเรียนอย่างมีความสุข 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 10,000  บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืนๆ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเตรียมงาน/วาง
แผนการจัดกิจกรรม 
- ประชุมเพ่ือวางแผนโครงการ 
ร่างโครงการ 
-ก้าหนดกิจกรรม วางแผนงาน
และมอบหมายงาน 
-เสนอผู้ บ ริห ารเพ่ื ออนุ มั ติ
โครงการ  
 
 

- -  - พ.ย. 64-
30 ก.ย. 

65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

นางสาว
กนกวรรณ   
ชินธุวงษ์ 
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ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืนๆ 

2. ขั้นตอนการด้าเนินโครงการ 
-ครูป ระจ้ าชั้ น รั บ ผิ ด ช อบ
นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน  
การเขียน 
 -ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู
ผ ลิ ต สื่ อ น วั ต ก ร ร ม  ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า  นั ก เรี ย น อ่ า น                 
ไม่ ค ล่ อ ง  เขี ย น ไม่ ค ล่ อ ง        
ให้เหมาะสม 
- ฝึกกิจกรรมดังนี้ 
- อ่านสะกดค้า 
- อ่านจับใจความ 
- เขียนตามค้าบอก 
- ทดสอบสมรรถภาพการอ่าน
เขียนของส้านักงานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
   โดยอาจมีการบูรณาการ
กิ จกรรมหรือป รับ เปลี่ ย น
กิจกรรมหรือการจัดท้าคลิป
วีดี โอประกอบการจัดการ
เรี ย น ก ารสอน  ให้ เข้ ากั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค Covid-19 

- -  
 
 
 
 

10,000 

- พ.ย. 64-
30 ก.ย. 

65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูประจ้าชั้น 
ป.1-ม.3 

3.  ขั้นการประเมินผลโครงการ 
-จัดท้าสรุปผลการด้าเนินการ
โครงการเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร
น้าเสนอผลการจัดโครงการต่อ
ทุกคนในสถานศึกษา 

    พ.ย. 64-
30 ก.ย. 

65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

นางสาว
กนกวรรณ   
ชินธุวงษ์ 

 รวม   10,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,000 
 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
   1. ครูผู้สอน มีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนส้าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ด้านการอ่านอ่าน การเขียน 
   2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
การสอนทางการศึกษาที่เหมาะสมกับปัญหาและความ
ต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 
   3. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทุกคน 

 
      - การสังเกต 
      - แบบประเมิน 
      - ผลงานนักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   1. โรงเรียนมีสื่อหรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการ
สอนส้าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ด้านการอ่าน 
การเขียน 
   2. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จ้านวน 419 คน               
มีการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน มีนิสัยใฝ่รู้               
ใฝ่เรียน รักการอ่าน และมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านอยู่
ในเกณฑ์ด ี
   3. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จ้านวน 419 คน  
ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้าน และเรียน
อย่างมีความสุข 
 

 
       - ผลงาน/ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
       - ชิ้นงาน/ สื่อ/นวัตกรรม 
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6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

    นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อาจมีปัญหา
ด้านการเรียน อ่านการเขียนที่ ช้ ากว่านั กเรียนปกติ              
ในระดับชั้นเดียวกัน ครูประจ้าชั้น/ครูผู้สอนอาจดูแลได้ไม่
ทั่วถึง 

   ให้ครูพ่ีเลี้ยงหรือครูประจ้าวิชา คอยช่วยเหลือ
สนับสนุนครูประจ้าชั้น  โดยช่วยสอนและดูแล
นักเรียนที่ มี ความบกพร่องทางสติปัญญาหรือ
นักเรียนที่เรียนช้าเป็นรายกรณี 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนมีพัฒนาการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน และ            
มีผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนได้รู้วิธีการ ใช้ภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้ อย่าง
ถูกต้อง  เห็นความส้าคัญของการ  ใช้ภาษาไทย และสามารถน้าทักษะความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสื่อสารหรือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงมีความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรค์และ กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
 

ลงช่ือ                   ผู้รับผิดชอบ 
(นางสาวกนกวรรณ  ชินธุวงษ์) 

คร ู
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กิจกรรม          การพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

แผนงำน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ( √  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 
                     ( √  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ( √ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   

    ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1) 
สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะกิจกรรม          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางคณิตฐา  บุญพูล และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
ในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการ

ไปสู่การสร้างองค์ความรู้  โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้น  พัฒนาความสามารถหลายด้านอันได้แก่  
ความสามารถในการส้ารวจ  การตั้งข้อคาดเดา  การให้เหตุผล  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการเชื่อมโยง  
ความรู้และความสามารถดังกล่าวมีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับบุคคลทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ทักษะ กระบวนการ  นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ  แต่จาก
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียนและจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับชาติ  พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร  ดังนั้นการจัดจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอในการที่จะให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น มีเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์ และมี
ความรักในวิชาคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได ้
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทางคณิตศาสตร์   ของนักเรียนในด้าน     
การแก้ปัญหา  การเชื่อมโยงความรู้  และการน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์ และมีความรักในวิชาคณิตศาสตร์ 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ 
        3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกระดับชั้น 

 3.2  เชิงคุณภำพ 
        3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์สูงขึ้น ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 

                 3.2.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุก
คน 

        3.2.3  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  6,000  บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ประชุมวางแผนกับคณะครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

- - - - 1 ต.ค.64 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

คณะครู   
กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 
2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 1 พ.ย.64 ร.ร.บ้าน

ปั้นหม้อ 
ครูคณิตฐา 

3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - - - - 4 พ.ย.64 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูคณิตฐา 

4 ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ประกอบด้วย 

- กิจกรรมทักษะคณิตคิดใน
ใจ/คณิตคิดเลขเร็ว/ท่องสูตร
คูณ 
- กิจกรรมเสริมทักษะ

- - 6,000 
 
 

- 1 พ.ย.64- 
30 ก.ย.65 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

คณะครู   
กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 196 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อ่ืนๆ 

คณิตศาสตร์ เช่น A-Math    
ซูโดกุ เกมส์คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมแก้ไขและพัฒนา
ความสามารถการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

5 สรุป ประเมินผลและรายงาน
ผล        

- - - - 30 ก.ย. 
65 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูคณิตฐา 

 รวม   6,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 3,000 - -  - 3,000 - - - - 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ทุกระดับชั้น 
 

 
การสังเกต/ซักถาม และการท้าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกระดับชั้น ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ร้อยละ 70 เกิดทักษะ
การคิด วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  

3. นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์สูงขึ้น ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 

 
- การสังเกต/ซักถาม และการท้าแบบ

ประเมินความพึงพอใจ 
- การท้าแบบทดสอบ/ข้อสอบ 
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6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัญหาจากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่
นักเรียนไม่ค่อยคิดหาค้าตอบ เพราะไม่เข้าใจในเนื้อหา
บทเรียนเนื่องจากคิดว่ามันยากและขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ ทาง
คณิตศาสตร์และจัดท้ารายงานผลการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนา 

 
 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

7.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึน้ ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 
7.5 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
7.6 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ มีการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน 

 
 
 
 

ลงช่ือ              ผู้รับผิดชอบ 
( นางคณิตฐา  บุญพูล ) 

คร ู
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ชื่อกจกรรม           กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
แผนงำน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบำย 

   (  ̷ ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   (  ̷ ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

   (  ̷ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2 
 ข้อที่ 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2) 
 ข้อที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4) 
 ข้อที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4) 
สนองมำตรฐำนโรงเรียน  
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
   มีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะกิจกรรม    ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวเต็มศิริ   พรมชาติ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร เริ่มต้น พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 30 สิงหาคม 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  (ฉบับปรับปรุง  2545)  มาตรา  24  เรื่อง
การจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น  ท้าเป็น  เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกท้ังมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ที่มุ่งให้ผู้เรียนคิดเป็น  และแก้ปัญหาได้  
เน้นการเรียนรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์  น้าไปสู่การสร้างองค์ความรู้  นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้แก้ปัญหาอย่างมีระบบใช้กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจ  โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นสากลและท้องถิ่น  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  
ให้ผู้อื่นรับรู้  โดยครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้น  แนะน้า  ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  จึงนับเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง  ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีทักษะในการคิดแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   
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 วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่ส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน การจัดการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จึงควรส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเห็นความส้าคัญ และมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นถึงความส้าคัญดังกล่าว จึงได้
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความส้าคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อ ชีวิตประจ้าวัน รวมทั้งเป็นการพัฒนาพหุปัญญาแก่นักเรียน ท้าให้นักเรียนเป็นผู้มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจะสามารถเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศสืบ
ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนกับชีวิตประจ้าวัน 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้น้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา 
 2.3 เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี และสื่อการเรียนรู้ 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
      3.1.1 นักเรียนร้อยละ 70 ได้บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาและแสดงการบูรณาการความรู้ที่ได้

เรียนในห้องเรียนกับชีวิตประจ้าวัน 
      3.1.2 นักเรียนร้อยละ 70 ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

       3.1.3 ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์ สารเคมี และสื่อการเรียนรู้ครบ
ตามหลักสูตร ส้าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.2 เชิงคุณภำพ 

      3.2.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการ 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  10,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืน

ๆ 
1 
 
 

-จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดท้าโครงการเสนอโรงเรียน
ขอสนับสนุนงบประมาณ 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1 พ.ย. 
2564 

 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ นางสาว

เต็มศริิ 
พรมชาต ิ

2 ด้าเนินงานตามโครงการ 
1. ด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ม.ค.2565 
- ส.ค. 2565 

โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 
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ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืน

ๆ 
2. จัดซื้อสื่อการเรียน อุปกรณ์
และสารเคมีที่ยังไม่มี (ไม่ครบ) 
หรือที่จ้าเป็น ต้องใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร  
3. ใช้สื่อการเรียน อุปกรณ์
และสารเคมี ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  

- - 10,000 - 

3 ประเมินผลการด้าเนินงานของ
กิจกรรม  
 

- - - - ส.ค. 2565 โรงเรียน
บ้านปั้น
หม้อ 

 รวม   10,000     

หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

10,000 
- 
 

5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

(ปริมาณ, คุณภาพ, เวลา, ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ที่ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการ  
2. ร้อยละของนักเรียนสามารถอธิบายวิธีคิด  วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาของตนอย่างเป็นล้าดับขั้นตอน 
 

- สังเกต 
- ตรวจผลงานของนักเรียน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ครูทุกคนได้ใช้สื่อการเรียน อุปกรณ์และสารเคมี ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตรวจนับ 
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6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 อาจท้าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในห้องเรียนได้ 
 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนสามารถเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียน 
 2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
 3. มีสารเคมี วัสดุและอุปกรณ์ ส้าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเพียงพอตามหลักสูตร 
 4. นักเรียนและครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย   
 5. นักเรียนเห็นคุณค่าและความส้าคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการด้ารงชีวิต  
 
 
 
 

ลงช่ือ                ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                        ( นางสาวเต็มศิริ  พรมชาติ ) 

     คร ู
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 202 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

ชื่อกิจกรรม  พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

แผนงำน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (  ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่
1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนาผู้ เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21   

ลักษณะกิจกรรม           ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  สิ้นสุด  29  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก้าหนดให้สถานศึกษาต้อ ง

ยึดหลักการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญ

ที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โครงการ

พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เป็นโครงการที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่ส้าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้นักเรยีนเป็นผู้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และสามารถพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีความส้านึกรักในชาติ 

3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

3.2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 เกิดทักษะที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

3.2.3 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดี มีความส้านึกรักในชาติ 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  10,000  บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียมกำร        

 

ประชุมครู ในกลุ่ มสาระการ
เรี ย น รู้   เ พ่ื อ ป รึ ก ษ าห ารื อ
แนวทางในการจัดกิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์ 

    ต.ค. 64 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครเูปรมหทัย 

2 ขั้นด ำเนินกำร        

 

ด้ า เนิ น ก า ร กิ จ ก ร ร ม ต า ม
โครงการ  
- จั ด ซื้ อ สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ 
(เครื่องมือทางภูมิศาสตร์)  
- จัดกิจกรรมวันอาเซียน 
- อุปกรณ์ส้านักงาน 

  

 
 

5,500 
 

2,500 
2,000 

 
ต.ค. 64 -
ก.พ. 65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครเูปรมหทัย 

3 ขั้นประเมินผลกำรด ำเนินกำร     ก.ย. 65 
โรงเรียน

บ้านปัน้หม้อ 
ครเูปรมหทัย 
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ที ่
กิจกรรม/                                                           

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

สถำนที่ 
ด ำเนินงำน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A)        

 
สรุปรายงานผลวิจัย และพัฒนา 
PDCA เป็นรูปเล่ม 

    ก.ย. 65 
โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 
ครูเปรมหทัย 

รวม   10,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 5,500 - 2,000 - - - - - 2,500 - 
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ปริมำณ,คุณภำพ,เวลำ,ค่ำใช้จ่ำย) 

วิธีกำรประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคนเข้าร่วม

โครงการ  

 
- การสังเกต 
- แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีความรู้และทักษะที่

จ้าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  มีทักษะ
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และรักการเรียนรู้ 

 
- แบบสอบถาม 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 

ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียนมีความ
แตกต่างกัน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

7.1 นักเรยีนเป็นผู้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7.2 นักเรียนเกิดทักษะที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเอง

ได้อย่างต่อเนื่อง 
7.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีความส้านึกรักในชาติ 

 
 
 
 

ลงช่ือ                     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      ( นางสาวเปรมหทัย  ธรรมเกษร ) 

   คร ู
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ชื่อกิจกรรม       พัฒนาทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
แผนงำน          กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองผลผลิตที่ 2  การศึกษาภาคบังคับ 
สอดคล้องกับนโยบำย   

( / )  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่  4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

( / )  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560 – 2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ( / )  นโยบาย  สพฐ.  ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์  สพป.จันทบุรี  เขต 2  

ข้อที่  1   เพ่ิมโอกาส  ความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาส  ความเสมอภาคทางการศึกษา 

สนองมาตรฐานโรงเรียนที่ 3 กระบวนการจัดกาเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  และมีทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะกิจกรรม       ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ นับเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาและสร้างเสริมกระบวนคิด   

สร้างสรรค์  จินตนาการ เป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้ถ่ายทอดความรู้สึก  สร้างสรรค์สิ่งสวยงาม เพ่ือ
จรรโลงจิตใจทุกสังคมให้เกิดความสุนทรียภาพของชีวิต   และยังมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับวิถีการด้ารง
ชีวิตประจ้าวันของมนุษย์ยากที่จะแยกจากกันได้  เป็นการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น ความคิด  การพูด   
การเขียน  การประดิษฐ์  การแสดงและการขับร้อง ฉะนั้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้  และพัฒนาทักษะ
ความรู้  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิง ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  พร้อมทั้งได้พัฒนาตนเองด้านอารมณ์ 
สังคม สติปัญญาและยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท้าให้นักเรียนได้สืบสาน
วัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้ยั่งยืน โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท้า
โครงการดังกล่าวขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
       2.1    เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
          2.2    เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 2.3    เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตส้านึกในการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดี 
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3. เป้ำหมำย 
3.1 ผลผลิต (Output) 

 3.1.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 3.1.2 นักเรียนมีความชื่นชอบ ชื่นชม สนใจด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 3.1.3 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 3.1.4 นักเรียนมีความรู้ เห็นประโยชน์และคุณค่า มีจิตส้านึกในการสืบสานวัฒนธรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 3.1.5 นักเรียนมีความพอใจในการด้าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

3.2 ผลลัพธ์(Out comes) 
3.2.1   นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
3.2.2   นักเรียนร้อยละ 80 มีความชื่นชอบ ชื่นชม สนใจด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
3.2.3   นักเรียนร้อยละ 80 มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงาน ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
3.2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ เห็นประโยชน์และคุณค่า มีจิตส้านึกในการสืบสาน 

วัฒนธรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
3.2.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด้าเนินงานตามกิจกรรมของโรงเรียน 

4. กิจกรรมรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1  แหล่งที่มำของงบประมำณ  งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจ ำนวน  30,000 บำท  

โดยมีรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยดังตำรำงต่อไปนี้   

ที ่
กิจกรรม/รำยละเอียด
กำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืน ๆ 

 ด้าเนินการจัดกิจกรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
อาชีพ การท้าผ้ามัด
ย้อม 
-จัดซื้ออุปกรณ์การท้า
ผ้ามัดย้อม  
-กิจกรรมส่งเสริมดนตรี
ไทย -สากล 
จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย-
สากล  
-กิจกรรมส่งเสริมร้า
พ้ืนบ้าน 
 

      
 
 
 
30,000 

 1 ตุลาคม 
2564 –  
30 กันยายน 
2565 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

นางสาว
ขนิษฐา  
วิทยรัตน์ 
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ที ่
กิจกรรม/รำยละเอียด
กำรใช้งบประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ อ่ืน ๆ 

-กิจกรรมส่งเสริมการ
แสดงการร้านาฏศิลป์
และศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

 รวม   30,000     
หมำยเหตุ  ขอถวัจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
4.2  แผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำส 

ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

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

 จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย-
สากลและอุปกรณ์สร้าง
งานศิลปะอาชีพการท้า
ผ้ามัดย้อม30,000 
บาท 

          

 
5.   กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต(Out Put) 

  -  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนมีความชื่นชอบ ชื่นชม สนใจด้านศิลปะ  
ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนมีความรู้ เห็นประโยชน์และคุณค่า มีจิตส้านึก
ในการสืบสานวัฒนธรรม ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนมีความพอใจในการด้าเนินงานตามกิจกรรมของ
โรงเรียน 

  ผลลัพธ์(Out comes) 
  -  นักเรยีนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 

 
ส้ารวจนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ส้ารวจนักเรีย 
 
ส้ารวจนักเรีย 
 
ส้ารวจนักเรียน 
สอบถามความพึง
พอใจ 
 
ส้ารวจนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
แบบส้ารวจ 
 
แบบส้ารวจ 
 
แบบส้ารวจ 
 
แบบส้ารวจ 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
 
แบบส้ารวจ 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
และนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนร้อยละ 80 มีความชื่นชอบ ชื่นชม สนใจด้าน
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนร้อยละ 80 มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงาน 
ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ เห็นประโยชน์และคุณค่า 
มีจิตส้านึกในการสืบสานวัฒนธรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 
  -  นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด้าเนินงาน
ตามกิจกรรมของโรงเรียน 

ส้ารวจนักเรียน 
 
ส้ารวจนักเรียน 
 
ส้ารวจนักเรียน 
 
 
สอบถามความพึง
พอใจ 

แบบส้ารวจ 
 

แบบส้ารวจ 
 

แบบส้ารวจ 
 
 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 
6.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข 
ระยะเวลาในการด้าเนินงาน อาจมีควาคลาดเคลื่อน  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคยัง
ไม่กลับสู่ภาวะปกติ 

 
- 

 
 7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
        7.1  นักเรียนพัฒนาตนเองในด้านความคิด อารมณ์ จากศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 7.2  นักเรียนได้แสดงบทบาทความเป็นผู้น้า ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 7.3  นักเรียนกล้าแสดงออกในการแสดงผลงานของตนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 7.4  นักเรียนได้รับค้ายกย่องชมเชยหรือรางวัลจากผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
 7.5  นักเรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 

(ลงชื่อ)                                               ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                          ( นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน์ ) 

คร ู
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565 )   ห น้ า  | 210 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

ชื่อกิจกรรม           กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

แผนงำน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
(   ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง

ศักยภำพ         ทรัพยำกรมนุษย์ 
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาศักยภาพ

คน    ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (   ) นโยบาย สพฐ.  ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   

ข้อที ่1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน  ข้อที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะกิจกรรม          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางสาวภิญญดา เลียบใย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร     เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2565  

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
พ้ืนฐานที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถน้าความรู้เกี่ยวกับการด้ารงชีวิต การ
อาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท้างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและ
สากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท้างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท้างาน สามารถด้ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 
 ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องท้าโครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะในการท้างาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะ
ในการท้างานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพลมากขึ้น 
 2.  เพื่อเพ่ิมพูนทักษะกระบวนการเรียนรู้การงานอาชีพให้กับนักเรียน 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างมั่นคง  
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3. เป้ำหมำย 
3.1    เชิงปริมำณ     
 นักเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพมีทักษะการท้างานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ท้างาน

อย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.2   เชิงคุณภำพ 
 นักเรียนเห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือก ใช้และ

ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสม ถูกต้องและมีคุณธรรม 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  8,000  บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืนๆ 

1. ขัน้เตรียมการ 
1.1 ประชุม ปรึกษา วางแผน  
1.2 ส้ารวจวัสดุ อุปกรณ์ 

เอกสาร ต้ารา สื่อการ
เรียนการสอนตามความ
จ้าเป็นของนักเรียน ครู
และโรงเรียน 

1.3 ขออนุมัติจัดท้ากิจกรรม 

    ต.ค.-พ.ย. ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูผูส้อนสาระ
การงานอาชีพ 

2. ขั้นด้าเนินการ   
 - จัดหาอุปกรณใ์นการท้า
กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 พับเหรียญโปรย
ทานจากริบบิ้น 
กิจกรรมที่ 2 แผ่นเฟรมหรรษา 

-ลงมือด้าเนินกิจกรรม 

  7,000  พ.ค.65-
ส.ค.65 

 ครูผูส้อนสาระ
การงานอาชีพ 

3. ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมิน นิเทศติดตาม
การจัดกิจกรรมตาม แผน 
3.2 สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมตามแผน 

  1,000  ก.ย.65  ครูผูส้อนสาระ
การงานอาชีพ 

รวม   8,000     
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หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
       7,000    1,000 

5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะการท้างาน และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
- สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน 
- สอบถาม สัมภาษณ์ผลการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีความรู้ความสามารถ
และได้รับพัฒนาทักษะการงานอาชีพ  ท้าให้นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดีและมีความสุขในการเรียนและการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆด้วยความสมัครใจ 

 
-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ / การสังเกต 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

      ครูผู้สอนขาดความรู้ทักษะในการออกแบบกิจกรรม 
ท้าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพ  
 

ครูผู้สอนจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งมี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามศักยภาพ 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 1.  นักเรียนสามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 2. นักเรียนมีความเจริญงอกงามท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

 
 
 
 

ลงช่ือ                 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                          ( นางสาวภิญญดา  เลียบใย  ) 
                                                    คร ู
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ชื่อกิจกรรม          พัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

แผนงำน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 ( √  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 
                     ( √  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ( √ ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   

           ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1) 
สนองมำตรฐำนโรงเรียน   ข้อที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 

ลักษณะกิจกรรม        ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวกชพร พุทธชาติ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
การอาศัยอยู่ในสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารกับทั่วโลก และการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก เป็นสิ่งที่

จ้าเป็นและส้าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส้าคัญในการ

ติดต่อสื่อสารนักเรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนการสนทนากับ

เจ้าของภาษาในการใช้ชีวิตประจ้าวัน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
รายวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในชั้นเรียนอย่างเต็มศักยภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
จ้านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนการสอนแบบทางไกล 
โดยเฉพาะในรูปแบบ On Demand เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในระดับชั้นเรียนของตนเอง สามารถเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้ย้อนหลังตลอดเวลา  2. กิจกรรมวันคริสต์มาส ในรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบทางไกล เนื่องด้วยเป็นวันที่มีความส้าคัญอีกวันหนึ่งของชาวตะวันตกและผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์  โดย
วันดังกล่าวมีสาระส้าคัญดังนี้ คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้คนจะเฉลิมฉลองกันในวันที่ 
25 ธันวาคม ค้าว่า คริสต์มาส เป็นค้าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า 
Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซา เป็นประเพณีส้าคัญที่สุดที่
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ชาวคริสต์ถือปฎิบัติกันในวันคริสต์มาส ค้าว่า Christes Maesse พบครั้งแรกในเอกสารโบราณ ที่ เป็น
ภาษาอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1038 และค้านี้ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นค้าว่า Christmas ค้าทักทายที่สามารถได้ยินบ่อย ๆ 
ในเทศกาลนี้ คือ Merry Christmas ค้าว่า  Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุขและความสงบทาง
ใจ เพราะฉะนั้น ค้านี้จึงเป็นค้าที่ใช้อวยพรผู้อ่ืน หมายความว่า ขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจเนื่อง
ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และความเข้าใจจากวันคริสต์มาสแล้ว 
ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นวันส้าคัญของคน
ไทยและคนทั่วโลกเช่นเดียวกัน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

2.  เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ผลิตสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือมีวัสดุใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบทางไกล 

3.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส 
4.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

3. เป้ำหมำย 
3.1  เชิงปริมำณ 

        3.1.1  นักเรียนร้อยละ 70 เข้าร่วมกจิกรรมวันคริสต์มาส 2021 ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ทางไกล 

        3.1.2  นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 50 ระดับ 3 ขึ้นไป  

 3.2  เชิงคุณภำพ 

        3.2.1  นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                 3.2.2  นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
        3.2.3  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ้านวน  8,000  บาท โดยมี

รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อ่ืนๆ 

1 ประชุมวางแผนกับคณะครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- - - - 1-8 ต.ค. 
64 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

คณะครูกลุ่ม
สาระฯ 
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ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อ่ืนๆ 

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 11-15 
ต.ค. 64 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกชพร 

3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - - - - 11-15 
ต.ค. 64 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกชพร 

4 ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ประกอบด้วย 

- กิจกรรมวันคริสต์มาส 

 

- กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบทางไกล  

 

 

- - 
 
- 

- 
 

4,000 
 
 
 

3,500 
 

-  
 

20-25 
ธ.ค.64 

 
 

1 พ.ย.64 
เป็นต้นไป 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

คณะครูกลุ่ม
สาระการ

เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ 

5 สรุป ประเมินผลและรายงาน
ผล        

- - 500 - 31 มี.ค. 
65 

ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ครูกชพร 

 รวม   8,000     
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

 
4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 7,500 - - 500 - - - - - - 
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5. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 
วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาท่ีโรงเรียนจัดขึ้น ได้แก่กิจกรรมวันคริสต์มาส 2021  
- นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เข้าร่วมกิจกรรมจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบทางไกล
วิชาภาษาอังกฤษ 
- ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลิตสื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอน หรือมีวัสดุใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบทางไกล 
 

 
- สังเกต/ซักถาม และประเมินผล 
- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กิจกรรมวันคริสต์มาส  
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
50 ระดับ 3 ขึ้นไป ตามค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

- ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคน มีสื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือมีวัสดุใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบทางไกล 

 
- ผลงานนักเรียนในปีการศึกษา 2564 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 

2564 
 

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

- จากสถานการณ์ที่ ไม่ปกติในปัจจุบัน (จากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) ส่งผลให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ได้  ท้ าให้
นักเรียนหลายคนขาดโอกาสในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
นักเรียนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพียงพอ เพราะวิชา
ภาษาอังกฤษ จ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
 

- ครูในกลุ่มสาระฯจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบทางไกล 
(Online, On Demand และ On Hand) 
โดยเฉพาะ On Demand เป็นสิ่งส้าคัญที่ครูใน
กลุ่มสาระฯ ต้องจัดท้าทุกคน เพราะวิชา
ภาษาอังกฤษ จ้าเป็นต้องออกเสียงค้า ประโยค 
หรือบทอ่านให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางให้กับ
นักเรียนในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
7.7  นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 50 ระดับ 3 ขึ้นไป  
7.8  นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส 
7.9  นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
7.10 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือมีวัสดุใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบทางไกล 

 

 

 

 

ลงช่ือ              ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                 (นางสาวกชพร  พุทธชาติ)   
     คร ู                                         
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กิจกรรม          พัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

แผนงำน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 () ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 () แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 () นโยบาย สพฐ. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2   ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

(ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียนที่  1 คุณภาพของผู้เรียน (1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม)  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  

ลักษณะกิจกรรม          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นายสุริยา  การ่อน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 25564   สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
 จากการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อยังขาดความตระหนักใน
เรื่องของการออกก้าลังกาย ที่เหมาะสม ขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขอนามัยของตนเอง รวมทั้งขาดความรู้ในเรื่อง
พิษภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นภัยใกล้ตัว  ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ไม่เร่งแก้ไขนักเรียนจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
อ่อนแอ ขาดทักษะในการหลีกเลี่ยงภาวะเสียงในเรื่องสิ่งเสพติด ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ และขาดความมั่นใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงได้จัดให้มีโครงการสุขนิสัยดี จิตสดใส ร่างกายแข็งแรงขึ้น เพ่ือปลูกฝัง
และพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ  สพฐ. สมศ. 
และส่งผลให้เกิดการพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนน้าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ้าวัน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดให้โทษและภัยต่างๆ 
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 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีจิตสาธารณะ 
3. เป้ำหมำย  
 เชิงคุณภำพ  
 -นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก้าลังกายสม่้าเสมอ 
 -นักเรียนมีระเบียบวินัยมีความสามัคคี มีคุณธรรมและจริยธรรมจากการฝึกกีฬาและการออกก้าลังกาย 
 -นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 เชิงปริมำณ 
 -ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 30 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จ้านวน 541 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  40,000  บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1 ด้าเนินงานตามโครงการ 
1.1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน 
1.2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
โรงเรียน 

- 
 
 
- 

 
5,000 
 
5,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
พ.ย.64 ถึง 

ก.ย.65 

โรงเรียนบ้าน 
ปั้นหม้อ 

สุริยา 

2 ด้าเนินงานตามโครงการ 
2.1กิจกรรมอบรมเรื่องยาเสพติด 

 
- 

 
1,000 

 
1,000 

มิ.ย.65 โรงเรียนบ้าน 
ปั้นหม้อ 

สุริยา 

3 ด้าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมการชั่งน้้าหนักวัดส่วนสูง
และทดสอบสมรรถภาพกาย 

 
- 

 

 
1,000 

 
3,000 

พ.ค.65 โรงเรียนบ้าน 
ปั้นหม้อ 
 

สุริยา 

4 ด้าเนินงานตามโครงการ 
4.1 กิจกรรมการดูแลสุขภาพ สุข
นิสัยและออกก้าลังกายสม่้าเสมอ 
4.2 การจัดกิจกรรมนิทรรศการรู้จัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 

 
- 
 
- 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 
 

 
ม.ค.65 

โรงเรียนบ้าน 
ปั้นหม้อ 
 

สุริยา 

รวม - 14,000 26,000    
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   2,000    4,000 19,000 15,000   
 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
 1. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก้าลังกายสม่้าเสมอ 
2. นักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
3.นักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพ ชั่งน้้าหนักวัดส่วนสูง 

- ตรวจสอบแบบบันทึก 
- ส้ารวจ 
- สังเกต 
- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของครูและ
นักเรียน 
- การสอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- ส้ารวจ 
- ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของครู และ
นักเรียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2. นักเรียนมีวิธีป้องกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 
3. นักเรียนสามารถทราบถึงสมรรถภาพร่างกายของตนเองและ
วิธีการดูแลสุขภาพ 
 
6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
- นักเรียนไม่ได้ออกก้าลังกายอย่างต่อเนื่องหลังจากเลิก
เรียนแล้ว 
- นักเรียนทราบประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต เกม 
แต่ไม่ปฏิบัติตาม 

- ควรออกก้าลังกายอย่างต่อเนื่องหลังจากเลิกเรียน
แล้วนักเรียน 
- ควรเล่นอย่างมีสติรู้จักคิดรู้จักเวลา  
- ครูผู้ปกครองช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าแข่งขันกีฬามีน้้าใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

 2.  นักเรียนที่ชอบกีฬาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
          3.  นักเรียนมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มข้ึน 

4.  นักเรียนที่เป็นนักกีฬาได้มีการพัฒนาทักษะทางการกีฬาสามารถน้าเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้
จากการแข่งขัน ไปพัฒนาตัวเองสู่ทีมต่างๆในระดับสูงขึ้นไป 
 5.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการออกก้าลังกาย  

 
               ลงช่ือ                                 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                                                      (นายสุริยา การ่อน) 
                                                                คร ู
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ชื่อโครงกำร     พัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้มาตรการการป้องกัน 
 ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
แผนงำนพื้นฐำน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   
สอดคล้องกับนโยบำย 
 (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความ เสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 (  ) นโยบาย สพฐ.  
  นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    
 ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1) 
 ข้อที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1) 
 ข้อที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1) 
 ข้อที่ 1  เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2) 
สนองมำตรฐำนโรงเรียน 
 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและมีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
ลักษณะโครงกำร         ใหม่      ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวภิญญดา เลียบใย  
ระยะเวลำด ำเนินกำร     เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักกำรและเหตุผล                                           
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศท่ัวโลก 

รวมถึงในประเทศไทย  การจัดการเรียนรู้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ ผู้เรียนและรูปแบบการเรียน ซึ่ง
ได้มีการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และ เอ้ือประโยชน์ในการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถก้าวทันไปในโลกแห่งเทคโนโลยีและให้เหมาะสมกับสังคมแห่ง
การเรียนรู้เมื่อน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการ เรียนรู้ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และ
รูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน บทบาทของ ผู้เรียนต้อง 
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เปลี่ยนเป็นผู้คิดเอง ท้าเอง โดยผู้สอนจะคอยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองผู้เรียนให้สามารถเรียนได้ใน
กระบวนการเรียนการ สอนรูปแบบต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยตั้งจุดหมายให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน มี
สมรรถนะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในส่วนของการใช้เนื้อหาบทเรียนและการใช้เครื่องมือการเรียน 
ผนวกกับการใช้ เทคโนโลยีและรูปแบบการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงท้าให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้เรียน
สามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้หลากหลายช่องทาง ด้วยความเจริญก้าวหน้าของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงได้ทุกจุด ทุกสถานที่ สามารถเน้น ให้
ผู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยมีแนวคิดในการเรียนรู้แบบ ไม่หยุดนิ่ง และสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับความรู้เดิมที่มีอยู่ เพ่ือหาความสัมพันธ์กันของความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกเวลานาทีให้
เป็นความรู้ใหม่ของตนเองได้  
 จึงเป็นความท้าทายให้ครูผู้สอนต้องคิดหาหนทางในการแก้ปัญหา โดยสิ่งส้าคัญท่ีครูผู้สอนยึดถือปฏิบัติ
คือ การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว คือ เน้นการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งส้าคัญในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจาก ผู้เรียนในยุคปัจจุบันมีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
เป็นอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมทั้งยังมีการ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ครูผู้สอนจึงใช้การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อ
ต่าง ๆ และสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน รวมถึงครูผู้สอนจัดท้าสื่อเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้แบบออฟไลน์รวมด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อีกท้ังเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ สอนในศตวรรษท่ี 21 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูได้ใช้และมีเครื่องมือในการจัดท้าสื่อการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระในรายวิชาต่าง ๆ  
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน  
4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตื่นตัวในการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการ สอน

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 นักเรียน ร้อยละ 80 เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา สามารถใช้เทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
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        3.2.1 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
เรียนการสอน 
 
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้านวน 68,000 บาท โดยมีรายละเอียดการ
ใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 

 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ อ่ืนๆ 
   

1
. 

ประชุมวางแผน  
1.1 เสนอโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.3 จัดท้าแผนปฏิบัติงาน/เตรียม

เอกสาร 
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ภายใต้มาตรการ
การป้องกันไวรัสโคโรน่า 

- - - - พ.ย.64-
ก.ย.65 

 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูภิญญดา 

2
. 

ส้ารวจอุปกรณ์เพ่ือใช้จัดท้าสื่อการ
เรียนการสอนที่จ้าเป็นเพิ่มเติม 

- - - - พ.ย.64-
ก.ย.65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูภิญญดา 

3
. 

ด้าเนินงานตามโครงการ     

พ.ย.64-
ก.ย.65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

 
2.1 กิจกรรมห้องเรียน Online   13,000  คณะครู 
2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (ห่างไกลใจ

ไม่ห่างกัน) 
 5,000   คณะครู 

2.3 กิจกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ต
ให้กับนักเรียนเรียนออนไลน์ 

  50,000  คณะครู 

4
. 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ผลโครงการ 

- - - - 
ก.ย.65 

โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ 

ครูภิญญดา 

รวม 68,000    
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
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4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - 5,000 5,000 10,000 - 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000 
5. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
- ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส้าหรับใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน 
- ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 

 
- ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม และทบทวน

บทเรียนได้ด้วยตนเอง ทั้งในห้องเรียนและ นอก
ห้องเรียนโดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

 
- ชิ้นงาน/ สื่อ/นวัตกรรม  
- ฐานขอ้มูลความรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ 
 

 
6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
- นักเรียนที่ ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่สามารถ

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ อาจไม่ได้รับความรู้อย่าง
ทั่วถึง 

- ให้ความรู้กับนักเรียนและเปิดโอกาสการใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่าง ๆ ที่
โรงเรียนม ี
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนเกิดความสนใจในการจัดการเรียนการสอนของครูมีความกระตือรือร้นในการเรียน โดยมี 
เทคโนโลยีเข้ามากระตุ้นความสนใจ อีกทั้งผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีด้วย 

2. ครูผู้สอนได้น้าความรู้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งน้าความรู้ด้าน
เทคโนโลยี มาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ   

3. เป็นการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียน การสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
 
ลงช่ือ  ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวภิญญดา เลียบใย)                                            (นางสาวอารยา ศรีสิทธ์) 
 ครูผู้ช่วย   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  

         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน    
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ชื่อโครงกำร         โรงเรียนคุณธรรม 

แผนงำนพื้นฐำน     ด้านพัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  

สนองผลผลิตที่ 2     การศึกษาภาคบังคับ                   

สอดคล้องกับนโยบำย 
 (   ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่   3  
 (   ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่  5 
  (   ) นโยบาย สพฐ. ที่ 1 นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของ
ชาติ 
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2    

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1) 

ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ (ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1) 

สนองมำตรฐำนโรงเรียน 

 ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
ข้อที่ 1. พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ลักษณะโครงกำร          ใหม่      ต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล                                                                 
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาต่าง ๆเกิดขึ้นในสังคมมากมาย เช่น ปัญหาด้าน

เศรษฐกิจ  ปัญหาความเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งก็มี
ปัญหาบ้าง  เนื่องจากนักเรียนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกระดับต้องมีความส้าคัญยิ่ง สถานศึกษาได้น้าเอาหลักธรรมของพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของชาว
ไทยมาสร้างความตระหนักกับนักเรียน เน้นการฝึกอบรม ทั้งกายและจิตใจ มาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย  ให้เกิดความ
สมบูรณ์มีคุณค่าของสังคมอยู่ในสังคมอย่างดี  เก่ง    และมีความสุข อย่างแท้จริง 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถคิดค้นกลวิธี เครื่องมือ นวัตกรรมการเรียนรู้และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการความรู้คู่ความดีได้ รวมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีงามให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม โดยพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีต่อตนเองและสังคมประเทศชาติ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาได้ 

       2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
       2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ 
       2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
       2.5  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าท้ังส่วนตนและส่วนรวม 
       2.6  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด้ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย  
3. เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมาณ 
        3.1.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุกคน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1ครูและผู้เรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  มีความพอเพียง  อาสาท้างานเพ่ือประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยความเต็ม
ใจ และอย่างมีความสุขร้อยละ  90 

       3.2.2 ผู้ครูและเรียนตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ มีวินัย          
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  มีความพอเพียง อาสาท้างานเพ่ือประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยความเต็ม
ใจ และอย่างมีความสุข   
4.  กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 15,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 
ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืนๆ 

1. ประชุมวางแผน 
- - - - 

15 พ.ย. 64 
ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ศิริรัตน์ 

2. เสนอโครงการ 
- - - - 

15 พ.ย. 64 
ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ศิริรัตน์ 

3. จัดซื้อวัสดุส้านักงานเพ่ือ
ด้าเนินการตามโครงการ 

- - 3,000 - ธ.ค.64-ม.ค. 65 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ศิริรัตน์ 

4. จัดอบรมครู/นักเรียนแกนน้า - - 4,000 - พ.ค. 65- ก.ค.65 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ศิริรัตน์
และคณะ 

5. ด้าเนินงานตามโครงการ - 3,000 5,000 - พ.ค.65 - ก.ย. 65 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ศิริรัตน์
และคณะ 
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ที ่

กิจกรรม/                                                           
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ด้าเนินงาน 

สถานที่ 
ด้าเนินงาน 

ผู้รับ              
ผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ อ่ืนๆ 

6. นิเทศ ติดตาม และประเมิน
โรงเรียนคุณธรรม 

- - - - ก.ค.65 – ส.ค.65 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ศิริรัตน์
และคณะ 

7. สรุป ประเมินผลและรายงาน - - - - ก.ย. 65 ร.ร.บ้าน
ปั้นหม้อ 

ศิริรัตน์ 

 รวม  3,000 12,000     
 
หมำยเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 

4.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2,000   3,000 - - 5,000 - 5,000  

 
5. กำรประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

วิธีการประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
1. ครู/นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่า เข้าร่วม

กิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยความพึงพอใจ และปฏิบัติงาน

ด้วยความเสียสละ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและทุกคน

เป็นคนดี คนเก่ง  อยู่ในสังคมและด้ารงชีวิตประจ้าวัน

อย่างมีความ  

-การสังเกต 

-ผลงาน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปั้นหม้อทุก
คนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
- ความร่วมมือของนักเรียน นักเรียนขาดความรับผิดชอบ 
- ไม่เห็นความส้าคัญของการจัดกิจกรรม 

สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนให้มีความ
รับผิดชอบ  มองเห็นความสามารถของตนเอง 
- มีความพึงพอใจในศักยภาพของตนและการ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

7.1  ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาได้ 
       7.2 ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
       7.3  ผู้เรียนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ 
          7.4  ผู้เรียนได้มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
       7.5  ผู้เรียนรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง )                                      (นางสาวศิริรัตน์  จันทร์สง) 
  ครู                                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
ลงช่ือ    ผู้พิจารณาโครงการ ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ  

(นายสุรพงษ ์ ยิ่งใจกล้า)       (นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี)  
         รองผู้อ้านวยการโรงเรียน               ผู้อ้านวยการโรงเรียน      
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ส่วนที่ 4 

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล 
การด้าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการมีผู้ที่เก่ียวข้องที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพ่ือให้ การพัฒนา

ส้าเร็จลุล่วงตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

บทบำทของโรงเรียน 
1. ท้าความตกลงเป็นบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนดูแล

นักเรียน  และการส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  องค์กร

ภาครัฐ  และเอกชน  เพื่อระดมสรรพก้าลัง 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้น  โดยเน้นในสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1  ผู้เรียนเป็นส้าคัญเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเน้นการอ่านออก  เขียนได้ คิดเลขเป็น

ทักษะพ้ืนฐานของนักเรียนทุกคน 

2.2 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงและเน้นการคิดวิเคราะห์ด้วยการเรียนแบบโครงงาน 

(project-based  learning) หรือการเรียนโดยการแก้ปัญหา (problem-based learning) 

2.3 การส่งเสริมให้นักเรียนมีการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์โดยกระบวนการหรือกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับการบริการหรือพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ  เป็นสมาชิกของชุมชนที่มี

คุณภาพ น้าไปสู่การรักและพัฒนาถิ่นฐานของตน 

3. จัดเครือข่ายกับโรงเรียนอ่ืน ๆ  เพื่อความร่วมมือและช่วยเหลือกันทางวิชาการ  เพ่ือท้าให้เกิดระบบ

การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ได้มากท่ีสุด 

3.1 ให้บริการวิชาการส้าหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนอ่ืนๆ ที่อยู่

ใกล้เคียง  เช่น  การน้านักเรียนมาเรียนรวม  การจัดครูเคลื่อนที่  ความร่วมมือกันในการพัฒนาครูและ

วางแผนการจัดการเรียนรู้  และการวัดและประเมินผลการเรียน  เป็นต้น 

3.2  มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนดีระดับอ้าเภอ  โรงเรียนมาตรฐานสากล  การศึกษา

นอกระบบและตามอัธยาศัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น 

4. ด้าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้เห็นถึ งความก้าวหน้าของการ

พัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ 

4.1  โรงเรียนประเมินตนเองให้ได้ภาพความส้าเร็จตามโครงการ 

4.2 โรงเรียนก้าหนดแผนปฏิบัติการรายปีและแผนพัฒนาระยะ4ปีเพ่ือพัฒนาตนเองให้บรรลุ

เป้าหมายภาพความส้าเร็จของการเป็นโรงเรียนคุณภาพ 
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4.3 โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและส้านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บทบำทของกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. ร่วมก้าหนดนโยบายแผนแผนพัฒนาโรงเรียนดีประจ้าต้าบลระยะ4ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 

ของโรงเรียน 

2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 

3. ให้ค้าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และมีส่วนร่วมในการแสวงหาทรัพยากรในการพัฒนา  

การศึกษาตลอดถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารการใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ  

4. รับทราบความก้าวหน้าการด้าเนินงานตามแผนของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5. ประสานกับองค์กรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือพัฒนาโรงเรียน และให้มีการ ใช้บริการจาก

โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาของชุมชน 

บทบำทของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน (Principal) 
1. บริหารงานตามนโยบายของรัฐ ในการจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. บริหารงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนดีป ระจ้าต้ าบลระยะ 4 ปี  และแผนปฏิบั ติ ราชการ 

ของโรงเรียน 

3. นิเทศ ควบคุม ก้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรท้องถิ่น  

และคุณสมบัติของนักเรียนเป็นเป้าหมายในการด้าเนินงาน 

4. ควบคุม ดู แลการใช้อาคารสถานที่ และบริ เวณ โรงเรียนให้ เกิดประโยชน์ต่ อการจัดการ 

จัดการศึกษา และจัดบรรยากาศให้ร่มรื่น สวยงามเหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษาของชุน 

5. จัดให้มีเอกสารหลักสูตร สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสนองความต้องการของครูผู้สอนในการ

พัฒนาโรงเรียน 

6. จัดให้มีการประชุมครูผู้สอน  การประชุมวิชาการประจ้าเดือน  เพ่ือชี้แจ งข้อราชการ  และพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน  ตลอดจนการจัดอบรมสัมมนา  เพ่ือเพ่ิมความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ให้แก่

บุคลากรในโรงเรียน 

7. ควบคุม  ก้ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และ

เป้าหมายที่โรงเรียนวางไว้ 

8. ควบคุม  ก้ากับ การปฏิบัติงานของครู  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น และเผยแพร่ผลงาน

ให้ประจักษ์โดยทั่วไป  ตลอดทั้งส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูสร้างผลงานทางวิชาการ  เพ่ือเลื่อนระดับ และ

เงินเดือนให้สูงขึ้น  
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9. ปฏิบัติหน้าที่นอกโรงเรียนตามโอกาสเพื่อประสานงานกับองค์กรและองค์การในชุมชนเพื่อ การพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน 

10. สรุปผลการปฏิบัติระจ้าปีของโรงเรียนเสนองานหน่วยงานต้นสังกัด กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ชุมชน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และคณะครูเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 

ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

11. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด 

บทบำทของครูผู้สอน (Teacher) 
1. เตรียมการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้สอนซ่อมเสริมใช้สื่อการตรวจสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ของ

นักเรียน การวัดผลประเมินผล ฯลฯ) 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  คู่มือการสอน 

3. สอนซอ่มเสริมตามตารางสอนซ่อมเสริม 

4. ควบคุม ติดตามนักเรียนให้มาเรียนสม่้าเสมอ 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เกิดกับนักเรียน 

6. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

7. ผลิตสื่อ ใช้ และพัฒนาสื่อ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 

8. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตมสภาพที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง และสม่้าเสมอ 

9. จัดท้าเอกสาร งานธุรการประจ้าชั้นให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

10.  ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

11. และเป้าหมายที่วางไว้ 

12.  นิเทศ  ให้ค้าปรึกษา แนะน้าซึ่งกันและกัน 

13.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ และข้อตกลงของโรงเรียน 

14.  รายงานผลปฏิบัติงานตามี่ได้รบมอบหมาย 

15.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

บทบำทของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน (Community) 
1. ศึกษาระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  

2. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 

3. ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนตลอด

ถึงช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานในการพัฒนาโรงเรียน 
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4. ให้การสนับสนุนการด้าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่

ก้าหนดไว้ในแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

5. อบรม สั่งสอน เด็กที่อยู่ในการปกครอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และเป็นสมาชิกที่ดี

ของสังคม 

6. ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบแนวทางการด้าเนินงานของโรงเรียน  ให้ค้าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

ดังนั้นเพ่ือให้การด้าเนินการของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ บรรลุผลส้าเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ

และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 2565 ของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  ก้าหนด 

จ้าเป็นต้องด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. โรงเรียนจะต้องเร่งรัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านบริหารงานทั่วไป ด้าน

บริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารงานวิชาการ 

2. โรงเรียนต้องเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการปฏิบัติงาน ทั้งใน

ระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. โรงเรียนจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชน

ทั่วไปรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

4. โรงเรียนต้องส่งเสริม พัฒนารูปแบบการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับบริบททั่วไปของสถานศึกษา  ปัจจัยหลักทางการบริหารและสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

5. โรงเรียน ต้องพัฒนาระบบงานให้เกื้อหนุน  ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

6. การจัดท้าแผนปฏิบัติราชการจะต้องสอดรับกับแผนกลยุทธ์ โดยบรรจุรายละเอียด

โครงการและงบประมาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บนพ้ืนฐานของระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามสภาพ

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

7. โรงเรียนต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารและน้ามาใช้

เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญเพ่ือพัฒนาการบริหารและการจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง

เต็มศักยภาพ 

8. โรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่ เป็นระบบเครือข่ายการท้างานร่วมกันและเชื่อมโยงทั้ งในระดับสถานศึกษาศูนย์

ประสานงานกลุ่มสถานศึกษาส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
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แผนภาพวงจร  PDCA 
 

กำรก ำกับ  ติดตำม และรำยงำน 
การวางแผนการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทางโรงเรียนได้ใช้วงจรเดมิ่ง  

(PDCA)  เพื่อพัฒนาคุณภาพงานซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 

  

 

 

 

PDCA  เป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงาน เป็นวงจรพัฒนาพ้ืนฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ 

(Total Quality Management : TQM)  ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.  วางแผน (Plan-P) เป็นการวางแผนงานในขั้นต้น  เพื่อให้มีความม่ันใจว่าท้างานได้ส้าเร็จ 

2.  การปฏิบัติ (Do-D) เป็นขั้นของการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

3.  ตรวจสอบ (Check-C) เป็นขั้นของการประเมินการท้างานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีเรื่อง

อะไรปฏิบัติได้ตามแผน  มีเรื่องอะไรไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน หรือปฏิบัติแล้วไม่ได้  ผลการตรวจสอบนี้จะ

ได้สิ่งที่ส้าเร็จตามแผนและสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข 

4.  การปรับปรุงแก้ไข (Action-A) เป็นขั้นของการน้าข้อบกพร่องมาวางแผนเพ่ือการปฏิบัติการแก้ไข

ข้อบกพร่องแล้วลงมือแก้ไข ซึ่งในขั้นนี้อาจพบว่าประสบความส้าเร็จหรืออาจพบว่ามีข้อบกพร่องอีกซึ่งทาง

โรงเรียนสามารถพัฒนาและน้ากลับไปปฏิบัติต่อเนื่องเป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

การประเมินผลตามวงจร  PDCA  นั้น  ทางโรงเรียนสามารถด้าเนินการได้ทุกข้ันตอน  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้อื่น

มีส่วนร่วมในการท้าการประเมิน  เพื่อปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนาต่อไป 

การก้ากับติดตามและรายงานผลกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อด้าเนินการโดยการก้ากับติดตามและ

รายงานผลโครงการตามกลยุทธ์  โดยผู้รับผิดชอบโครงการตามกลยุทธ์  ซึ่งจะมีรายละเอียด  ขั้นตอนการ

ด้าเนินการ  โครงการ  ผู้รับผิดชอบอยู่ในแผนการปฏิบัติราชการประจ้าปี  หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายแผนงานจะเป็น

ผู้ติดตามและนิเทศงานตามโครงการอีกชั้นหนึ่ง  จากนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้ก้ากับติดตามในภาพรวมโดย

พิจารณาจาก 

1.  การปฏิบัติตามโครงการในกลยุทธ์เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ก้าหนดไว้

หรือไม ่

2.  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพื่อด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ  ตรงเวลา  และครบถ้วนหรือไม่ 

3.  ด้าเนินการประเมินผลโครงการกับหัวหน้าแผนงาน 

วงจรพัฒนาคุณภาพงาน 
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4.  น้าผลการด้าเนินงานตามกลยุทธ์ชี้แจงผลต่อที่ประชุมครูเป็นระยะ  รวมทั้งการพิจารณาและชี้แจง

ปัญหาอุปสรรคและผลของการด้าเนินงาน  ให้ผู้ร่วมงานได้ทราบด้วย 

5.  รายงานการด้าเนินการให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่ทราบ ภาคเรียนละ  2  ครั้ง  ในการพัฒนาและ

ประเมินผลดังกล่าวจะส้าเร็จได้  ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายภายใต้การก้ากับ  ติดตาม และรายงาน ใน

ด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

ก.  ด้ำนนโยบำยและแผน 

1. ระบบการวางแผนของโรงเรียนจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน 

เป็นรูปธรรมเอื้อต่อการปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลงานในทุกระดับ 

2.  การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวทุกระดับการศึกษา เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา ทั้ง

ในด้านวงเงินที่จัดสรรระยะเวลาในการโอนเงินตามงวดงบประมาณและการกระจายอ้านาจในการบริหาร

งบประมาณ 

3. การบริหารงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในระดับสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น

และสามารถปรับใช้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับตามความส้าคัญ จ้าเป็นและเหมาะสม 

ข.  ด้ำนผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นและร่วมกันผนึกก้าลังในการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผลส้าเร็จ 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปและให้ความส้าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและมีกระบวนการและรูปแบบความ

ร่วมมือในการด้าเนินการอย่างจริงจัง 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญก้าลังใจที่ดีมีความต้องการและมุ่งมั่นที่จะเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีศักยภาพใน การ

ปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพและได้รับสวัสดิการที่ดี 

ค.  ด้ำนควำมร่วมมือของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  การระดมทัพยากรทางการศึกษาทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรในการด้าเนินงานโดยเฉพาะ

จากหน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือ 

สนับสนุนในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น 
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2.  องค์กรเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือเผยแพร่กิจกรรมการด้าเนินงานปฏิรูป

การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และจริงจัง 

3. ผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องมีความ

ตระหนักและให้ความส้าคัญต่อการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

ง.  ด้ำนกำรบริหำรและจัดกำร 
1. มีการก้ากับตรวจสอบประเมินและรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 

2. น้ามาตรการ “การลด (ภาระงาน)  การเพ่ิม (คุณภาพและประสิทธิภาพ) และการระดม

(ทรัพยากรและสรรพก้าลัง)”มาใช้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ อย่าง

จริงจัง 

3. ใช้หลักลิขิตสมดุล (Balanced scorecard)เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการ

ด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

4. มีการพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการ

ด้าเนินงานตามปัจจัยหลักความส้าเร็จและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักที่ก้าหนดและใช้เป็นเครื่องมือหลักใน

การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 

5. มีหน่วยงาน หรือองค์คณะบุคคลที่รับผิดชอบในการก้ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลโดยตรง 
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กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2565) 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและให้ด้าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

ลงชื่อ ................................................... 
( นายสุวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ลงชื่อ ................................................... 
( นายมัน  ธรรมมุทิศ ) 

รองประธานฯ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................... 
( นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี ) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 
กรรมการและเลขานุการ 

ลงชื่อ ................................................... 

( พระปลัดสาย  บึงกะเชียง ) 

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

ลงชื่อ ................................................... 

( นายพงษ์พันธ์  ศรีโสภณนิมิต ) 

กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 

ลงชื่อ ................................................... 

( นายเสาร์  โทชาติ ) 

กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ลงชื่อ ................................................... 

( นายสงค ์ ธรรมมุทิศ ) 

กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

ลงชื่อ ................................................... 

( นางวันดี  ศิริมงคล ) 

กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 

ลงชื่อ ................................................... 

( นายวีระศักดิ์  น้้าแก้ว ) 

กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ลงชื่อ ................................................... 

( นายเวลา  ผักกาดทอง ) 

กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ลงชื่อ ................................................... 

( นายปาด  เห็ดตุม ) 

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

ลงชื่อ ................................................... 

( นางสาวพนอจิต  หลิวทวีสีประกาย ) 

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

ลงชื่อ ................................................... 

( นางสมจิต  แซ่ลี้ ) 

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

ลงชื่อ ................................................... 

( นางสาวอารยา  ศรีสิทธิ์ ) 

กรรมการผู้แทนครู 

ลงชื่อ ................................................... 

( นางสาวรัตนาวดี  ธรรมมุทิศ ) 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 


