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คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์และมีความเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จึง
ขอขอบคุณคณะทำงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ทุกท่านเป็น
อย่างยิ่ง 

 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

  (นายจเร  หิรัญสูตร์) 
                                                                         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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คำนำ 
  

       แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เล่มนี้ ได้จัดทำเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่วางไว้โดยเน้นบริหารการปฏิบัติงานมุ่งสู่
มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีรายละเอียดของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายการวัสดุ ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงมาตรฐาน นโยบายของโรงเรียนตลอดจนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  ในข้อที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้ เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการระดมสรรพกำลัง 
ของคณะครู-อาจารย์ทุกคน ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
แผนปฏิบัติการนี้อาจจะไม่สมบูรณ์ทั้งหมดเพราะการดำเนินงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณ เวลา 
และบุคลากร ดังนั้นแผนนี้จึงสามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม โดยเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป 
 ขอขอบคุณคณะทำงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
จัดสรรงบประมาณทุกท่านและครู-อาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนให้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 
เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

 
 
 
 
        

        
                (นายวิรัช   วิริยาภรณ์ประภาส) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
ปีการศึกษา 2561 

ประวัติและความเป็นมาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 เมื่อ พ.ศ. 2501   สมัยนายวีระ  กาญจนเสถียร เป็นนายอำเภอ  นายศิริ  ศรีสุวรรณ เป็น
ศึกษาธิการ ได้ติดต่อขอที่ดินจากชาวบ้านเพื่อที่จะสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ได้ที่ดินมา 
10 ไร่ แต่ทางการก็ยังมิได้จัดตั้งโรงเรียนแต่อย่างใด จนเวลาล่วงเลยมาถึง 9 ปี 

ต่อมาเมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2510  ทางอำเภอทัพทัน  สมัยนายพรหม  ขวัญสกุล  เป็น
นายอำเภอ  นายวินัย  หาญสาริกัน  เป็นศึกษาธิการ  ได้ยื่นเรื่องราวขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นประจำอำเภอขึ้นเป็นครั้งแรกแต่เนื่องจากยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษา- 
ธิการ คือ ต้องมีท่ีดินถึง  15 ไร่  ฉะนั้นจึงยังมิได้รับอนุมัติ  จำเป็นต้องหาที่ดินเพ่ิม ดังนั้น นายพรหม  
ขวัญสกุล  นายวินัย  หาญสาริกัน  จึงได้ติดต่อขอที่ดินเพ่ิมเติมจากเจ้าของเดิมซึ่งได้อุทิศให้เมื่อปี 
2501  โดยมิได้ขัดข้องและมีผู้บริจาคเพ่ิมอีก  ได้ท่ีดินมา 15 ไร่   1 งาน  88  ตารางวาและ
นายอำเภอได้รายงานให้กรมสามัญศึกษาทราบ กรมฯก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูสถานที่ (ปัจจุบันเป็นที่ว่า
การอำเภอทัพทัน) และให้นายอำเภอสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน เพื่อเตรียมเปิดให้
ทันปีการศึกษา 2511 

 วันที่ 22  ธันวาคม  2510 ทางอำเภอได้จัดฉายภาพยนตร์เพ่ือเก็บเงินสร้างอาคารเรียน 
ภาพยนตร์ที่ฉายในคืนนั้นคือ เรื่อง  “มดแดง”  ซึ่งต่อมาคำว่า  “มดแดง”  จึงได้กลายมาเป็นสมญา
ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  คือคนส่วนมากจะเรียกโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ว่า “โรงเรียนมดแดง” 
ได้เงินมาประมาณ  10,000 บาท และสร้างอาคารเรียนเสร็จเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2511 
 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.ศ.1 ได้นักเรียน  47 คน  แต่เมื่อถึงกำหนดเปิดเรียน 
ภาคต้น กระทรวงศึกษาธิการก็ยังมิได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียน นักเรียนก็แยกย้ายกันไปเรียนที่อ่ืนหมด  
จนต่อมาเมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  2511  ทางอำเภอได้เรียกนักเรียนกลับมาได้นักเรียน 16 คน 
และอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดทัพทันทำการสอน ได้ครูมา 2 คน คือ นายเอ้ือม แสงแก้ว 
และนายสมคิด ไทยกิม ซึ่งเป็นครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาทำการสอนเป็นครั้งแรก 
 จนถึงวันที่ 29  กรกฎาคม  2511  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งโรงเรียนอย่างเป็น
ทางการประกอบกับอาคารเรียน  จึงย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ (ที่ว่าการอำเภอ
ปัจจุบัน) 
 วันที่ 26  สิงหาคม  2511  ทางจังหวัดอุทัยธานีได้แต่งตั้งให้  นายเสวก  ใหลสกุล ครูตรี
โรงเรียนอุทัยเทวี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
 ในปี พ.ศ. 2513  กรมสามัญศึกษามีแผนงานที่จะขยายงานด้านมัธยมศึกษาให้กว้างขวางขึ้น  
และได้ตั้งเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับท่ีดินโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอไว้ว่าควรมีที่ดินอย่างน้อย  
35 ไร่  ดังนั้นนายเสวก  ใหลสกุล  กำนันรัตน์  อยู่สุข  จึงได้ติดต่อขอซื้อที่ดินในหมู่บ้านตาลแถวจาก  
นางภู  นายผ่อง  เหมือนการ และได้บริจาค  ได้ที่ดินมา  56 ไร่ 24 วา 
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 ในปี พ.ศ. 2514  นายก่อ  สวัสดิพานิช  อธิบดีกรมสามัญได้มาเยี่ยมโรงเรียนและได้มาดู
สถานที่ที่หาไว้ เห็นว่าที่เก่าไม่พอขยายแน่ จึงให้ย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่ คือ อาคารผ่องนภาปัจจุบัน  
เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2515  วันที่ 1  มิถุนายน 2515 ได้ย้ายโรงเรียนจากเดิมมาอยู่โรงเรียนใหม่ (ที่ปัจจุบัน)  
 ในปี 2517 นายเสวก  ใหลสกุล ได้เล็งเห็นว่ามีการขยายตัวของโรงเรียนและมีความ
จำเป็นต้องใช้สถานที่ก่อสร้างอาคาร แต่บริเวณโรงเรียนมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมมากสมควรที่จะสงวนไว้
คิดจะซื้อที่นาที่ติดกับโรงเรียน โดยได้ประชุมผู้ปกครองและชาวตลาดทัพทัน ซึ่งก็ได้รับการเห็นด้วย  
จึงซื้อที่นาที่ติดกับโรงเรียน จึงซื้อที่นาเพ่ิมอีก  61 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน  118 ไร่  1 งาน  9  
ตารางวา โรงเรียนได้ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ จนในปี พ.ศ. 2523  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5) 
 ในปี 2524  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายเสวก  ใหลสกุล  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนพยุหะวิทยาคม  จ.นครสวรรค์ และให้นายเสถียร  กองแม่  มาดำรงตำแหน่งแทน จนถึงปี  
พ.ศ. 2527  นายเสถียร  กองแม่ ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยา-
คาร  จังหวัดมุกดาหารและได้แต่งตั้งให้ นายนิวัฒน์  รังษิมาศ  มาดำรงตำแหน่งแทน   
  ในปี พ.ศ. 2533  นายนิวัฒน์  รังษิมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก
ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จนในปี พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายนิวัฒน์  รังษิมาศ ไป
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยาและได้แต่งตั้งให้ นายจักรกฤษ  แย้มสรวล  
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานสักวิทยา มาดำรงตำแหน่งแทน  
  วันที่ 24 ธันวาคม 2541  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้  นายจักรกฤษ  แย้มสรวล ย้ายให้ไป
ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  จ.กาญจนบุรี และได้แต่งตั้งให้ นายประเสริฐ  
เกษตรเอ่ียม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา มาดำรงตำแหน่งแทน 
  วันที่ 16  มีนาคม 2545  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายประเสริฐ  เกษตรเอี่ยม ย้ายไป
ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี และได้แต่งตั้งให้ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย 
ชาญกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จ.อุทัยธานี มาดำรงตำแหน่งแทนจนถึง 30 กันยายน 
2554 ครบวาระเกษียณอายุราชการ 
           วันที่ 1 ธันวาคม 2554 สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ไดม้ีคำสั่งแต่งตั้งให้ 
นางนภาลัย  สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ครบวาระเกษียณอายุราชการ 
 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
ให้นายวิรัช  วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา จ.อุทัยธานี มาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนจนถึงปัจจุบัน 
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ตราประจำโรงเรียน 

 
 
 
   
 

ปรัชญาโรงเรียน   
ประพฤติดี   เรียนดี   มีความสะอาด 

 
   อุดมการณ์โรงเรียน  
ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

 
  คติธรรมประจำโรงเรียน  

“ขนติ หิต สุขวหา”   ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข 
 

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน  
ดอกการเวก 

 
 สัตว์ประจำโรงเรียน  

มดแดง 
 

สีประจำโรงเรียน 
สีฟ้า – เหลือง 

 
 
 

 ธงประจำโรงเรียน  
  พื้นธงสีฟ้า หมายถึง  การศึกษาที่รุ่งโรจน์ก้าวหน้า 

กลางธง   เป็นรูปดาบเมืองอุทัยธานีวางบนแท่น 
สีเหลือง  คือสีของวันจันทร์  วันประกาศตั้งโรงเรียน 
ดาบ  คือสัญลักษณ์แสดงถึงความกล้าหาญวางไว้บนแท่นอยู่ในวงกลม 
สีชมพู  แสดงถึงความรัก ความสามัคคีของลูกมดแดงทุกคน 
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ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง 

1. นายเสวก  ใหลสกุล 26 พ.ค. 2511 – 1 ต.ค. 2524 อาจารย์ใหญ่ 

2. นายเสถียร  กองแม่ 1 พ.ย. 2524 – 1 ต.ค. 2527 อาจารย์ใหญ่ 
3. นายนิวัฒน์  รังษิมาศ 1 ต.ค. 2527 – 30 พ.ย. 2535 ผู้อำนวยการ 
4. นายจักรกฤษ  แย้มสรวล 1 ต.ค. 2535 – 24 ธ.ค. 2541 ผู้อำนวยการ 
5. นายประเสริฐ  เกษตรเอ่ียม 25 ธ.ค. 2541- 15 มี.ค. 2545 ผู้อำนวยการ 
6. ว่าที่ร้อยตรี ธวัธชัย  ชาญกูล 16 มี.ค. 2545 – 30 ก.ย. 2554 ผู้อำนวยการ 
7. นางนภาลัย  สงวนวงษ์ 1 ธ.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2558 ผู้อำนวยการ 
8. นายวิรัช  วิริยาภรณ์ประภาส 17 พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ 
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ข้อมูลนักเรียน 
  ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ดังนี้ 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด ……….. คน แบ่งเป็น เพศชาย …………  คน เพศหญิง ………. คน  

ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

ม.1 4    
ม.2 4    
ม.3 4    
ม.4 3    
ม.5 3    
ม.6 3    

รวมทั้งหมด 22    
 
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา (จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา) 

วุฒิการศึกษา / 
ตำแหน่ง 

ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
รวม (คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน - - - - 1 - 1 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน - - - - 2 - 2 
ครูผู้สอน 
       ภาษาไทย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
1 

 
5 

       ภาษาต่างประเทศ - - - 3 2 1 6 
       สังคมศึกษาฯ - -  2 - 3 5 
       วิทยาศาสตร์ - - 1 4 - 2 7 
       คณิตศาสตร์ - - 2 2 - 2 6 
       การงานอาชีพฯ - - 1 2 2 1 6 
        สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 - - - 2 
       ศิลปะ - - - 1 - 2 3 
บรรณารักษ์ - - - - - 1 1 
พนักงานราชการ - - - 1 - - 1 
ครูอัตราจ้างไทย - - 1 2 - - 3 
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ - - - 5   5 
ลูกจ้างประจำ  2 - - - - - 2 
ลูกจ้างชั่วคราว  5 1 2 1 - - 9 

รวม 7 1 9 25 9 13 64 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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แผนผังโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปประมาณการใช้เงินงบประมาณ 
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การจัดสรรงบประมาณ 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 

จำนวนงบประมาณ 2,616,400 บาท แบ่งบริหารงาน  4 ฝ่ายดังนี้ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ   650,000  บาท 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 10,000 
2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ประจำปี
การศึกษา 2561 

70,000 

3 ทัศนศึกษา  245,700 
4 นิเทศการสอนด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 10,000 
5 ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 20,000 
6 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและมอบประกาศนียบัตรนักเรียน   10,000 
7 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 70,000 
8 พัฒนาการสอนทักษะในการทำงานอาชีพ 30,000 
9 พัฒนางานวิชาการ 30,000 
10 พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง 
40,000 

11 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้รักษ์ภาษา 30,000 
12 พัฒนาทักษะทางการกีฬา 80,000 
13 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงาน 288,000 
14 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30,000 
15 วัดและประเมินผล 20,000 
16 ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
30,000 

17 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 45,000 
18 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมละค่านิยมที่พึงประสงค์ 30,000 
19 สร้างฝันสู่ลูกมดแดง 5,000 
20 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5,000 
21 สะเต็ม (STEM) 5,000 
22 ส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 80,000 
23 พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร) 10,000 
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2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    202,400 บาท 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 96 ปี ยุวกาชาดไทย ร่วมใจสร้างจิตอาสา “Good Service  Good 

Life” 
- 

2 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5,000 
3 งานอนามัยโรงเรียน 5,000 
4 พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 7,000 
5 พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 105,000 
6 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 2,000 
7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3,000 
8 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 37,000 
9 โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์ 2,000 
10 โรงเรียนสีขาว 7,000 
11 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 7,000 
12 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 
13 การอบรมอาสายุวกาชาด  เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ - 
14 อบรมหลักสูตร “พ้ืนฐานยุวกาชาด” - 
15 อบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล - 
16 สร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง 6,000 
17 สัมพันธ์กับชุมชน 1,400 
18 อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 10,000 

   
3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล  1,043,000 บาท 
 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
1 พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร 

 1) พัฒนางานบุคคล     25,000   บาท 
 2) ค่าจ้างชั่วคราว      760,000   บาท 
 3) อบรมและพัฒนา     60,000   บาท 
 4) ค่ายานพาหนะ      150,000   บาท 
 5) ประกันสังคม          48,000   บาท 
 

1,043,000 
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4. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ    721,000 บาท 
  

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 พัฒนางานแผนงานและงบประมาณโรงเรียน 

1) พัฒนาแผนงานและงบประมาณ      40,000    บาท 
2) สาธารณูปโภค                   350,000    บาท 
3) พัสดุกลาง           300,000    บาท 
4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร           31,000     บาท 

721,000 
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ส่วนที่ 2 
 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ  
เป้าประสงค ์ค่านิยม กลยุทธ์ 

ปีการศึกษา 2561 
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วิสัยทัศน์  
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เป็นองค์กรพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานความเป็นไทย 

บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
  1.  พัฒนานักเรียนให้มีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักษ์สถาบัน 
  2.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคม 
  3.  พัฒนานักเรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
  4.  พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลป์ 
  5.  พัฒนานักเรียนให้มีความสำนึกในความเป็นไทยบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน   

ทำงานเชิงระบบ  พัฒนาครบแบบกัลยาณมิตร  
 
ค่านิยม 
  ครูรักเด็กและเด็กรักครูด้วยระบบ FAMILY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การสร้างค่านิยมให้เกิดกับครู  บุคลากร และนักเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนจะนำองค์กร

ด้วยการสร้างศรัทธาให้เกิดกับครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ผู้อำนวยมีบทบาทในการกระตุ้นครู ให้กระตือรือร้นในการสอน 
และกระตุ้นนักเรียนให้กระตือรือร้นในการเรียน รวมทั้งให้ครูและนักเรียนเกิด 3L ซึ่งในการสร้างค่านิยม
เป็นการตกลงร่วมกันและยอมรับในการปฏิบัติ    
  

F (Faithful) 
ผู้อำนวยการสร้างศรัทธาให้เกิดกับองค์กร 

A(Active) 
กระตุ้นครู บุคลากร 
และนักเรียนให้เกิด
ความกระตือรือร้น

โดยการวางข้อตกลง
ร่วมกัน 

 
 

M(Management) 
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

I(Integrated) 
ผู้อำนวยการประสานความ

ร่วมมือกับครู  บุคลากร 
 และนักเรยีน 

 

L(3L) 
Lively Laughing  Love   

 
 

Y(Yes) 
ตกลงร่วมกัน ยอมรับและทำตาม 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  ลูกมดแดงมีสัมมาคารวะ  มีวินัย  เสียสละ   อยู่อย่างพอเพียง   
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 ภูมิทัศน์ร่มรื่น  ส่งเสริมสุขภาวะที่ด ี   
 
กลยุทธ์ (Strategy) 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนานักเรียนใหเ้ป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศิลป ์
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม กลยุทธ์….15 
 

กลยุทธ์และเป้าหมายความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ที ่ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่อ่านออกตามเกณฑ์

ของแต่ละระดับชั้นเรียน 
ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้นเรียน 

2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เขียนได้ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้นเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่เขียนได้ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้นเรียน 

3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถสื่อสารได้
เหมาะสมตามระดับชั้นเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารได้
เหมาะสมตามระดับชั้นเรียน 

4 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่อ่านออกภาษา 
อังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นเรียน 

5 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เขียนภาษาอังกฤษ
ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่เขียนภาษาอังกฤษได้
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นเรียน 

6 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้นเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้นเรียน 

7 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถคิดคำนวณ
ได้เหมาะสมตามระดับชั้นเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่สามารถคิดคำนวณได้
เหมาะสมตามระดับชั้นเรียน 

8 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

9 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การคิดวิจารณญาณได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการ
คิดวิจารณญาณได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

10 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถอภิปราย  
แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 

ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอภิปราย  
แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 

11 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

12 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การสื่อสารได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการ
สื่อสารได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

13 ร้อยละ  80 ของนักเรียนที่สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์
ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

14 ร้อยละ  50 ของนักเรียนที่มีความก้าวหน้าใน
การเรียนในแต่ละปีเหมาะสมตามระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความก้าวหน้าในการ
เรียนในแต่ละปีเหมาะสมตามระดับชั้น 

15 ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่มีความรู้  ความ
เข้าใจ และทักษะ ตามที่กำหนดในหลักสูตร 
เหมาะสมตามระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้  ความเข้าใจ 
และทักษะ ตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 
เหมาะสมตามระดับชั้น 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
16 ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการ

ทดสอบระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น 
ร้อยละของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น 

17 ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

18 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความรู้  และ
ทักษะ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น
เหมาะสมตามระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้  และทักษะ 
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเหมาะสม
ตามระดับชั้น 

19 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นเหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นเหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

20 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพเหมาะสมตามระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพเหมาะสมตามระดับชั้น 

21 ร้อยละ 80 ของนักเรียนทีมีวุฒิทางภาวะใน
การทำงานเหมาะสมตามช่วงอายุวัย 

ร้อยละของนักเรียนทีมีวุฒิทางภาวะในการ
ทำงานเหมาะสมตามช่วงอายุวัย 

22 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

23 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ยอมรับเหตุผลและ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนเหมาะสมกับช่วงวัย 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับเหตุผลและความ
คิดเห็นของผู้อื่นเหมาะสมกับช่วงวัย 

24 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เหมาะสมกับช่วงวัย 

ร้อยละของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เหมาะสมกับช่วงวัย 

25 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ ของแต่ละช่วงวัย 

ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์ ของแต่ละช่วงวัย 

26 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรง 
เหมาะสมตามช่วงวัย 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรง 
เหมาะสมตามช่วงวัย 

27 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่อารมณ์และ
สุขภาพจิตที่ดี เหมาะสมตามช่วงวัย 

ร้อยละของนักเรียนที่อารมณ์และสุขภาพจิตที่
ดี เหมาะสมตามช่วงวัย 

28 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่รู้และมีวิธีป้องกัน
ตนเองจากการล่อลวง  ข่มเหง รังแก 

ร้อยละของนักเรียนที่รู้และมีวิธีป้องกันตนเอง
จากการล่อลวง  ข่มเหง รังแก 

29 ร้อยละ 80 ของนักเรียนออกกำลังกาย
เหมาะสมตามช่วงวัย อย่างสม่ำเสมอ 

ร้อยละของนักเรียนออกกำลังกายเหมาะสม
ตามช่วงวัย อย่างสม่ำเสมอ 

30 ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์ 

ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์ 

31 ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
32 ร้อยละ 80  ของนักเรียนได้รับความรู้และ

ประสบการณ์จากการทัศนศึกษานอก
สถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการทัศนศึกษานอก
สถานศึกษา 

33 ร้อยละ 80  ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 

ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 

34 ร้อยละ 80  ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ยุวกาชาด 

ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ยุวกาชาด 

35 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
36 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับสวัสดิการด้าน

อนามัยและความปลอดภัย 
ร้อยละของนักเรียนได้รับสวัสดิการด้าน
อนามัยและความปลอดภัย 

 
 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาตไิทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรม  ด้าน

จริยธรรม คุณธรรมเหมาะสมตามช่วงวัย  
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรม  ด้าน
จริยธรรม คุณธรรมเหมาะสมตามช่วงวัย  
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนทีมีจิตสังคม  จิต
สาธารณะ เหมาะสมตามช่วงวัย 

ร้อยละของนักเรียนทีมีจิตสังคม  จิต
สาธารณะ เหมาะสมตามช่วงวัย 

3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเป็นไป
ตามค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเป็นไปตาม
ค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ 

4 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

5 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตนเองเหมาะสมกับช่วงวัย 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตนเองเหมาะสมกับช่วงวัย 

6 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย 

7 ร้อยละ 80  ของนักเรียนที่เห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้เหมาะสมกับ
ช่วงวัย 

ร้อยละของนักเรียนที่เห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้เหมาะสมกับช่วง
วัย 

8 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่ดีและกระตุ้น ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่ดีและกระตุ้น ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
ทั่วถึงทกุกลุ่มเป้าหมาย 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
9 ร้อยละ 80  ของนักเรียนมีการออมเงินอย่าง

สม่ำเสมอ 
ร้อยละของนักเรียนมีการออมเงินอย่าง
สม่ำเสมอ 

10 นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกอาสายุวกาชาด นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกอาสายุวกาชาด 
 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางดา้นศิลปะ  ดนตรแีละนาฏศิลป ์
 

ที ่ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพิเศษทางด้าน

ศิลปะ 
ร้อยละของนักเรียนมีความพิเศษทางด้าน
ศิลปะ 

2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพิเศษทางด้าน
ดนตรีสากล 

ร้อยละของนักเรียนมีความพิเศษทางด้าน
ดนตรีสากล 

3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพิเศษทางด้าน
ดนตรีไทย 

ร้อยละของนักเรียนมีความพิเศษทางด้าน
ดนตรีไทย 

 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 

ที ่ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง  

กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล     
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง  
กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล     
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง  ด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สรุปองค์
ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง  ด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สรุปองค์
ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  แสดงออก  
นำเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น  
รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

จดักิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  แสดงออก  
นำเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น  
รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
5 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่าง

เป็นรูปธรรม  และต่อเนื่อง 
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรม  และต่อเนื่อง 

6 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการ
เรียนการสอน 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการ
เรียนการสอน 

7 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเป็นหรือร่วม
จัดกิจกรรมการเรียน  การสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเป็นหรือร่วม
จัดกิจกรรมการเรียน  การสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

8 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
9 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น

ระบบ 
มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็น
ระบบ 

10 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมาย  และการจัดการเรียน
การสอน 

ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมาย  และการจัดการเรียน
การสอน 

11 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล 

นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล 

12 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้เรียนนำไป
พัฒนาตนเอง 

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และผู้เรียนนำไป
พัฒนาตนเอง 

 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

ที ่ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
1 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ 

และพันธกิจตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน  ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน  ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

2 สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายทุกคนและดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายทุกคนและดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

3 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 

สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 

4 สถานศึกษาบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ความถูกต้องครบถ้วนทันสมัย นำไป
ประยุกต์ใช้ได้  และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

สถานศึกษาบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ความถูกต้องครบถ้วนทันสมัย นำไป
ประยุกต์ใช้ได้  และดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
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ที ่ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
5 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่าย

ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

6 สถานศึกษากำกับ  ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม  ชัดเจนและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

สถานศึกษากำกับ  ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม  ชัดเจนและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

7 สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเปน็รูปธรรม 

8 มีข้ันตอนการประกันคุณภาพภายในชัดเจน  
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

มีข้ันตอนการประกันคุณภาพภายในชัดเจน  
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

9 พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  มีความมั่นใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา 

พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  มีความมั่นใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา 

10 สภาพห้องมีความพร้อมในการใช้งาน สภาพห้องมีความพร้อมในการใช้งาน 
11 ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน 
12 ร้อยละ 80  ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

ปัจฉิมนิเทศ 
ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ปัจฉิมนิเทศ 

13 สถานศึกษามีการบริหารงานด้านงบประมาณ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สถานศึกษามีการบริหารงานด้านงบประมาณ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

14 สถานศึกษาจัดการบริหารงานทั่วไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาจัดการบริหารงานทั่วไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

15 ร้อยละ  80  ของนักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน
และได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

ร้อยละของนักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านและ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

 
สรุป  
 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ และ 76 เป้าหมายความสำเร็จ โดยจำแนกได้ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ประกอบด้วยเป้าหมายความสำเร็จ จำนวน 36  รายการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ประกอบด้วยเป้าหมายความสำเร็จ จำนวน 10 รายการ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ประกอบด้วยเป้าหมายความสำเร็จ จำนวน   3  รายการ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ประกอบด้วยเป้าหมายความสำเร็จ จำนวน 12  รายการ 
 กลยุทธ์ที่ 5 ประกอบด้วยเป้าหมายความสำเร็จ จำนวน 15  รายการ 
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 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
มีจำนวน 4 มาตรฐาน คือ  
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
   3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
 

 

รายละเอียด  
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  

ปีการศึกษา 2561 
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ตารางแสดงงบประมาณแยกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 
10,000    นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ   

2 งานอนามัยโรงเรียน 5,000  นางสาวเต็มสิริ เคนคำ 
3 ทัศนศึกษา 245,700 นายตระศักดิ์  แสงภักดี 
4 พัฒนาการสอนทักษะในการทำงานอาชีพ 30,000   นายอนุชา วิทยารัตน์ 
5 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาลูกเสือและ

นักศึกษาวิชาทหาร 
10,000 นายสังวาลย์  พงษ์จำปา 

6 ส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 80,000    นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก 
7 พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษา 

ต่างประเทศสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
40,000 นายสมชาย ปานหลุมข้าว 

8 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่ศูนย์
การเรียนรู้รักษ์ภาษา 

30,000   นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์ 

9 พัฒนาทักษะทางการกีฬา 80,000 นายอภิรัตน์ สุจริต 
10 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่

ผลงาน 
292,000 นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์ 

11 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30,000 นางสาวราณี  ศรีบัวบาล 
12 โรงเรียนสีขาว 7,000 นายอภิรัตน์   สุจริต 
13 ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจใน

การแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
30,000 นางเสาวภา อนุเพชร 

14 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 นางสาวขวัญล่า  อยู่พุ่ม 
รวม 894,700  
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
               เศรษฐกิจพอเพียง 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 96 ปี ยุวกาชาดไทย ร่วมใจสร้างจิตอาสา 

“Good Service  Good Life” 
3,000 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 

2 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5,000 นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
3 พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 105,000 นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ 
4 โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์ 2,000 นางสมกิจ  บุญมี 
5 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมละ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
30,000 นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ 

6 การอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การดูแล
ผู้สูงอายุ 

5,000 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 

7 อบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การปฐม
พยาบาล 

2,500 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 

8 สร้างฝันสู่ลูกมดแดง 5,000 นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา 
9 สัมพันธ์กับชุมชน 1,400 นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 
10 อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 10,000     นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
11 อบรมหลักสูตร “พ้ืนฐานยุวกาชาด” 3,000 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 

รวม 171,900  
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรแีละนาฏศิลป ์
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 

 

70,000 นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น 

รวม 70,000  
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
               คุณภาพ 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 20,000 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 70,000 นางประกายรัตน์   สงฆ์โนนเหล็ก 
3 พัฒนาสุขภาพบุคลากร - นางสาวเต็มสิริ  เคนคำ 
4 วัดและประเมินผล 20,000 นางประกายรัตน์   สงฆ์โนนเหล็ก 
5 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 45,000 นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 
6 สะเต็ม (STEM) 5,000   นางประจุพร  จ้อนแจง 

รวม 160,000  
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 นิเทศการสอนด้วยเทคนิคการสอนที่

หลากหลาย 
10,000 นายตระศักดิ์ แสงภักดี 

2.  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียน 

10,000 นายตระศักดิ์ แสงภักดี 

3. พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 7,000   นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
4. พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 721,000 นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
5. พัฒนางานวิชาการ 30,000 นายตระศักดิ์  แสงภักดี 
6. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 2,000 นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา 
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
3,000 นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 

8. พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร 1,043,000 นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม 
9. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 37,000 นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก 
10. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 7,000   นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ 
11. สร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง 6,000 นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก 
12. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5,000 นายชยพล ชุรินทร 

รวม 1,881,000  
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ตารางสรุปการใช้งบประมาณแยกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

ที ่ กลยุทธ์ งบประมาณ 
1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 894,700 
2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
171,900 

3 พัฒนานักเรียนใหเ้ป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป ์

70,000 

4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

160,000 

5 พัฒนาระบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 1,881,000 
รวม 3,177,600 
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แผนงาน                   พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
โครงการ            เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมารฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ           นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ   
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม -  กุมภาพันธ์ 2562 
.......................................................................................................................................................... ...  
 1.หลักการและเหตุผล 
   การจัดการศึกษาในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นแต่เพียงความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้น เพราะความรู้ 
ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตได้ ดังนั้น
การเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ทางสังคมย่อมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่
พึงประสงค์และเป็นที่ต้องการของสังคมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะดำรงตนในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน 

ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมหลักท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนดำเนิน การจัดการ
เรียนการสอนไว้ในหลักสูตรการศึกษา เพ่ือที่จะสร้างผู้เรียนให้มีภาวะผู้นำ มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริต 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขและกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนยุวกาชาด ยัง
เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อ
สนองเจตนารมณ์และนโยบายของหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จึงมีการจัดทำโครงการ
เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

  
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
          2. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนยุวกาชาดมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในกิจการงานยุวกาชาดต่อ
ชุมชนและสังคม  
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3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
          1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทำกิจกรรมตามหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด อยู่ในระดับดี 
          2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนยุวกาชาดมีทักษะความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอยู่ในระดับดี 
          3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนยุวกาชาดมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ในกิจการงานยุวกาชาด
ต่อชุมชนและสังคม อยู่ในระดับดี 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
5 

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับชั้น  
ม.1-ม.3 
ประสานงานกับวิทยากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง  
เตรียมการและขออนุญาตใช้
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการ
เข้าค่ายพักแรม 
ประชุมครูและมอบหมายตามคำสั่ง
จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุว
กาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   
 

ธันวาคม 2561 
 
 
มกราคม 2562 
 
มกราคม 2562 
 
 
มกราคม 2562 
กุมภาพันธ์ 2562 

 

ผู้นำยุวกาชาดชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3   
จำนวน   19  คน 
   
  

 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
    มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 
 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี       จำนวน   10,000   บาท  
 

รายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1. การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด
ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -  3    

1.  ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารและค่าอุปกรณ์ใน
การเข้าค่ายพักแรม  2 วัน 1  คืน 

 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     - 
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8.ระดับความสำเร็จ    
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทำ
กิจกรรมตามหลักสูตรการเข้า
ค่ายพักแรมยุวกาชาด อยู่ใน
ระดับดี 

ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 

ทดสอบการปฏิบัติจริง 
สังเกต สัมภาษณ์ 
 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
ยุวกาชาดมีทักษะความเป็นผู้นำ 
มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอยู่ใน
ระดับดี 

ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 
 
 

สังเกต  สัมภาษณ์ 
สอบถามเพ่ือนที่ร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
ยุวกาชาดมีจิตอาสาในการ
บำเพ็ญประโยชน์ในกิจการงาน
ยุวกาชาดต่อชุมชนและสังคม 
อยู่ในระดับดี 

ปะเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 
 
 

สังเกต สัมภาษณ์   
สอบถามเพ่ือนที่ร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

 

 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
       1.  ผู้เรียนยุวกาชาดมีความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม 
ยุวกาชาดผ่านเกณฑ์ทุกคน 
       2. ผู้เรียนยุวกาชาดมีทักษะความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
       3. ผู้เรียนยุวกาชาดมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ในกิจการงานยุวกาชาดต่อชุมชนและ
สังคม 
 
   ลงชื่อ..................................                                       ลงชื่อ .................................. 
      (นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ)                                           (นางรวีวรรณ  จันทร์ชืน่)    
        รับผิดชอบโครงการ                                                 หัวหน้างานแผนงาน 
 
 
ลงชื่อ..........................................                        ลงชื่อ..........................................          
     (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                                    (นายวิรัช  วิริยาภรณ์ประภาส)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ    ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
        ผู้เห็นชอบโครงการ                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน               พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   งานอนามัยโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเต็มสิริ   เคนคำ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
………………………………………………………………………….……..…………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ” สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ด้านคุณภาพผู้เรียน  ให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เรียน 
มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขงานอนามัยโรงเรียน จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้นเพ่ือคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพพัฒนาการด้านร่างกายให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับสวัสดิการเมื่อมีอุบัติเหตุ ได้รับดูแลรักษา
และได้รับการคุ้มครอง 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเมื่อมีอาการป่วย มียาและอุปกรณ์เพ่ือใช้ปฐม
พยาบาล 

2.4 เพ่ือควบคุมดูแลเรื่องโภชนาการอาหารของนักเรียนให้เกิดประโยชน์และถูกสุขลักษณะ 
 
3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสมรรถภาพ ,น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดี 
3.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ ได้รับดูแลรักษาและได้รับการคุ้มครองเมื่อเกิด

อุบัติเหตุ อยู่ในระดับดี 
3.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ป่วยได้รับการบริการที่ดีจาก ห้องพยาบาล มียาและอุปกรณ์เพ่ือ

ใช้ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพออยู่ในระดับดี 
3.4 ร้อยละ80 ของผู้เรียนได้รับโภชนาการ อาหารที่มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะจาก

สถานที่ขายอาหารในโรงเรียนอยู่ในระดับดี 
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4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ตามแผนงานที่กำหนด 
พ.ค. 60 ครูโกสุมภ์และครูเต็มสิริ    

2 จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน พ.ค61-มี.ค62 คณะทำงาน 
3 ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

3.1  กิจกรรมวัดน้ำหนักส่วนสูง 
 
3.2 กิจกรรมสวัสดิภาพนักเรียน(อุบัติเหตุ) 
 
3.3 กิจกรรมห้องพยาบาลและการปฐมพยาบาล 
 
3.4  กิจกรรมงานโภชนาการ 

 
พ.ค61-มี.ค62 
 
พ.ค61-มี.ค62 
 
พ.ค61-มี.ค62 
 
พ.ค61-มี.ค62 

คณะทำงาน 
ครูโกสุมภ์และครูเต็มสิริ 
ครูโกสุมภ์และครูเต็มสิริ 
ครูโกสุมภ์และครูเต็มสิริ 
ครูธัญญารักษ์ 

4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินนักเรียนจากการ
จัดกิจกรรม 

มี.ค.62 ครูโกสุมภ์และครูเต็มสิริ 

5 นำผลการประเมินนักเรียนมาสรุปผลการ
ประเมินตาม 
มาตรฐานที่ 1 

มี.ค.62 ครูโกสุมภ์และครูเต็มสิริ 

6 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและรายงานผลการ
ประเมินกิจกรรมในงานอนามัยโรงเรียน 

มี.ค.62 ครูโกสุมภ์และครูเต็มสิริ 

 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม วิธีการ/สถานที่ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมประเมิน

ตรวจวัดสุขภาพ
นักเรียน 
 

1. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงทุกชั้น 
คัดเลือกนักเรียนที่ไม่ได้เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ือแจ้งกับโรงพยาบาล 

พ.ค61-มี.ค62 
 

ครูโกสุมภ์และ 
ครูเต็มสิริ 

2 กิจกรรมสวัสดิภาพ
นักเรียน(อุบัติเหตุ) 

1.ชี้แจงผู้ปกครองเรื่องการทำ
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนและ
รับสมัคร 
2.ดำเนินการให้ความรู้และให้การ
เบิกจ่ายนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุ 
 
 
 

พ.ค61-มี.ค62 ครูโกสุมภ์และ 
ครูเต็มสิริ 
 
-ตัวแทนประกัน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม วิธีการ/สถานที่ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 
 
 
 
 
 

กิจกรรมห้อง
พยาบาล 

1.สำรวจชนิดและปริมาณยาและ
อุปกรณ์ในห้องพยาบาลเทอมละ 1 
ครั้ง 
2.ทำเรื่องเบิกและจัดซื้อตามความ
จำเป็นนักเรียนพร้อมจัดส่งในรายที่
ป่วยมาก 
3.ดูแล-จ่ายยาและปฐมพยาบาล 
4.จัดทำสถิติการเบิกจ่ายยาเพ่ือเป็น
ข้อมูลการเจ็บป่วยและการใช้ยา
สรุปเทอมละ 1 ครั้ง 

 
 
 

-ครูโกสุมภ์ 
 
 
-ครูเต็มสิริ 
-จัดเวรน.ร. 
 
ชุมนุมห้อง
พยาบาล 

4 กิจกรรม งาน
โภชนาการ 

-ตรวจดูสุขาภิบาลโรงอาหาร การ
ประกอบอาหาร การแต่งกายแม่ค้า 
-ให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร
และโภชนาการพร้อมชี้แจงกฏ
ระเบียบการขายอาหาร 
-ควบคุมความสะอาดของอาหาร
และโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 
- กิจกรรม ชุมนุม อ.ย น้อย 
- จัดเสียงตามสายให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ-การเลือกบริโภคอาหาร
อาหาร 

พ.ค61-มี.ค62 ธัญญารักษ์ 

 
6. งบประมาณ 5,000  บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทัพทัน 
- บริษัทประกันภัย (ตัวแทนประกันภัย) 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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8. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
น้ำหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

แบบบันทึกการ
ตรวจวัดน้ำหนัก-
ส่วนสูงค่าBMI 

แบบสรุปผลการตรวจวัด
น้ำหนักส่วยสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ครูเต็มสิริ 

8.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
สวัสดิการด้านประกัน
อุบัติเหตุ 

-กรมธรรม์ประกันภัย แบบสรุปสถิติผู้ประสบ
อุบัติเหตุในโรงเรียน 

ครูเต็มสิริ 

8.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ป่วย
ได้รับการปฐมพยาบาลดูแล
รักษา 

-แบบบันทึกการใช้ยา
ห้องพยาบาล 

แบบสรุปจำนวนผู้ป่วย
และอาการป่วยของ
นักเรียน 

ครูเต็มสิริ 

8.4 ร้อยละของผู้เรียนมี
โภชนาการที่ดีสะอาด
ปลอดภัย 

-แบบสำรวจงาน
อนามัยโรงเรียน 

แบบประเมินโรงอาหาร
และโภชนาการ 

ครูธัญญารักษ์ 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีสุขภาพดีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีโภชนาการในโรงเรียนที่ดีและได้รับ
บริการด้านสุขภาพการดูแลปฐมพยาบาลเมื่อป่วย 

9.2 นักเรียนมีความระมัดระวังและปลอดภัยจากอุบัติเหตุและได้รับการคุ้มครองเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................                                    ลงชื่อ .............................................. 
      (นางสาวเต็มสิริ  เคนคำ)                                            (นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น)                                                                                         
          ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                     หัวหน้างานแผนงาน 
                                                                                                               
             
 
ลงชื่อ...............................................       ลงชื่อ .............................................. 
       (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                                    (นายวิรัช    วิริยาภรณ์ประภาส)  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

ผู้เห็นชอบโครงการ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน               พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ      ทัศนศึกษา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายตระศักดิ์  แสงภักดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
กระทรวงศึกษาจึงได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยจัดทำ โครงการทัศนศึกษาขึ้น เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสำหรับบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้เองตามวัตถุประสงค์ใน 4 กิจกรรม โดยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว 
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 4 กิจกรรม นั้น 
   ฝ่ายวิชาการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จึง จัดทำโครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561ขึ้นเพ่ือให้
นักเรียนทุกคนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
 
2. เป้าหมาย  
 1. เชิงปริมาณ         
  -  นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
 2. เชิงคุณภาพ        
  - นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
  - นักเรียนได้รับความรู้ และความบันเทิงในการร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
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3.  วิธีดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ 
 

ที ่ รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 

1.1  ประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดโครงการ  
เพ่ือวางแผนการดำเนินการ 
1.2  เขียนแผนงานและเสนอโครงการต่อโรงเรียน
เพ่ือขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน 
1.3   จัดประชาสัมพันธ์และแจ้งแก่ครู 

 พ.ค. 61 
 

นายตระศักดิ์ 

2 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
 2.1 จัดกิจกรรมวิชาการ  ทัศนศึกษานอกสถานที่
โดยครูที่ปรึกษาของแต่ละระดับชั้น 
 

 
16 พ.ค. 61 - 
31 มี.ค. 62 
 

ครูทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
 

3 ขั้นการประเมินผลโครงการ 
3.1   สังเกตจากความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม
ของครูและนักเรียน  
3.2  แบบประเมินโครงการ 

มี.ค. 62 

นายตระศักดิ์ 

  
4. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562  
 
5. งบประมาณ  245,700 บาท 
 
6.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ/ครูที่ปรึกษา 
 
7. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา 

รายงานจำนวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

แบบรายงาน 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์จากการทัศน
ศึกษานอกสถานศึกษา 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
  2.นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนศึกษา 
  
 
 

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

                  (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)               (นางรวีวรรณ   จันทรช์ื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                 หวัหน้างานแผนงาน   
 
 

ลงชื่อ...............................................       ลงชื่อ ...................................... 
             (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                            (นายวริัช  วิริยาภรณ์ประภาส)  
          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                         ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                     ผู้อนุมัติโครงการ                                                           
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แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   พัฒนาการสอนทักษะในการทำงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอนุชา  วิทยารัตน์   
กลุ่มที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 
…………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
   การจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  ได้จัดการ
เรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานให้กับนักเรียน  นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่กับวิชาสามัญโดยการบูรณาการเข้า
ด้วยกัน  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและเทคโนโลยี  ให้นักเรียนได้มีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ตามประกาศ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ กำหนดแนวทางการจัด
การศึกษาไว้ในมาตรา  24  ข้อที่  2  และข้อที่  3  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกทักษะการทำงานได้  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รักการทำงาน และเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีพ้ืนฐานและแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 2  เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการทำงานอาชีพไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
 3  เพื่อให้นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพ มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ   
 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
        1. ร้อยละ   90  นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพมีการทำงานและวางแผนการทำงาและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้จนสำเร็จอยู่ในระดับดี 
          2. ร้อยละ  90 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานขอตนเอง
อยู่ในระดับดี 
          3. ร้อยละ 90 นักเรียนระดับชั้น ม. 3   เข้าร่วมขัดกิจกรรมนิทรรศการ “ตลาดนัดอาชีพ”
ร่วมกับ     กลุ่มงานวิชาการของโรงเรียนในงานเป็นโลกวิชาการอยู่ในระดับดี 
 4. นักเรียนร้อยละ 100  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีพ้ืนฐานและแนวทางในการประกอบ
อาชีพ 
 5. ร้อยละ 90 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

รายงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 15– 30 มี.ค. 61 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
2. ประชุมคณะครูกลุ่มสาระฯ เพื่อปรึกษาหารือ 
และวางแผนดำเนินงานตามโครงการ       

 พ.ค. –  พ.ค. 61 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
และครูกลุ่มสาระ 

3.  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการให้มี
ประสิทธิภาพดังนี้ 
   - กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระฯ 
    -กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม /ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน/กลุ่มสาระฯ 

 
 
มิ.ย. 61.- ก.พ.  62 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
นางศิริพร  หิรัญสูตร์ 
นายอนุชา  วิทยารัตน์ 

-กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนา
นักเรียนสู่อาชีพ 
- กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
-กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตลอกปีการศึกษา 
 
ม.ค. – ก.พ.  62 
ตลอดปีการศึกษา 

นางศิริพร   หิรัญสูตร์ 
 
นายอนุชา  วิทยารัตน์
และครูกลุ่มสาระฯ 

4. กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ 

มิ.ย. 61 – ก.พ. 62 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 

5. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ก.พ. – มี.ค. 62 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
และครูกลุ่มสาระ 

6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
และรายงานผล 

มี.ค. 61 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 

 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ     16 พฤษภาคม 2561 -   28 กุมภาพันธ์ 2562 
 
6.  งบประมาณและทรัพยากร       30,000   บาท  
 
7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์/ครูกลุ่มสารการงานอาชีพทุกคน 
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8.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

  8.1 ร้อยละของนักเรียนที่เรียน
วิชาการงานอาชีพมีการทำงานและวาง
แผนการทำงาและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้จนสำเร็จอยู่ในระดับดี 

ประเมินตาม
มาตรฐานที่  
6.1/6.3 

แบบประเมินตาม
มาตรฐานที่  
6.1/6.3 

นายอนชุา 
และครูกลุ่มสาระฯ 

8.2  ร้อยละของนักเรียนมีความมุ่งมั่น
ในการทำงานและพัฒนางาน ภูมิใจใน
ผลงานขอตนเองอยู่ในระดับดี 

ประเมินตาม
มาตรฐานที่  6.2 

แบบประเมินตาม
มาตรฐานที่  6.2 

นายอนชุา 
และครูกลุ่มสาระฯ 

8.3  ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น  
ม.3 เข้าร่วมขัดกิจกรรมนิทรรศการ 
“ตลาดนัดอาชีพ”ร่วมกับกลุ่มงาน
วิชาการของโรงเรียนในงานเป็นโลก
วิชาการอยู่ในระดับดี 

ประเมินตาม
มาตรฐานที่  6.2 

แบบประเมินตาม
มาตรฐานที่  6.2 

นายอนชุา 
และครูกลุ่มสาระฯ 

8.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต มีพ้ืนฐานและแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ 

ประเมินตาม
มาตรฐานที่  6.4 

แบบประเมินตาม
มาตรฐานที่  6.4 

นายอนชุา      
และครูกลุ่มสาระฯ 

8.5 ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี 

สอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน
และผู้เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

นายอนชุา   
และครูกลุ่มสาระฯ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพนำความรู้และทักษะด้านอาชีพไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน  ไดท้ักษะการงานอาชีพและประสบการณ์  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ 
“ตลาดนัดอาชีพ”  ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านอาชีพ และทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต มีพ้ืนฐานและแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเองได้  
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................                                    ลงชื่อ .............................................. 
      (นายอนุชา  วิทยารัตน์)                                            (นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น)                                                                                         
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                       หวัหน้างานแผนงาน 
                                                                                                               
             
 
ลงชื่อ...............................................       ลงชื่อ .............................................. 
       (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                                       (นายวิรัช  วิริยาภรณ์ประภาส)  
    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
          ผู้เห็นชอบโครงการ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสังวาลย์   พงษ์จำปา  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์
ที่ต้องการเน้นย้ำว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 
8 กลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละบุคคลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับนักเรียนตรงตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์
รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน   
  3.2 นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
  3.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่เรียน 
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4. ขั้นตอนดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

    1)ประชุมปรึกษาหารือ 
พ.ย. 61 นายสังวาลย์    พงษ์จำปา 

2 สำรวจความต้องการ 
    1) วัสดุครุภัณฑ์ 
    2) สำรวจค่ายพักแรม 

พ.ย. 61  

3 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
  1) วัสดุการเรียนการสอนดำเนิน 
       กิจกรรมลูกเสือ  
  2) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ   
  3) กิจกรรมตามภารกิจนักศึกษาวิชาทหาร 
      ชั้นปีที่ 1 -3 

ม.ค.62 – 
ก.พ.62 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 

4 ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ พ.ย.61 - 
ก.พ.62 

 

5 นำผลการประเมินมาสรุปผล มี.ค.62  
6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและ

กิจกรรม 
มี.ค.62  

 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 
 
6.  งบประมาณ  10,000  บาท 
 
7.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
  7.1  นักเรียน 
  7.2  คร ู
  7.3  ผู้ปกครอง 
  7.4  ชุมชน 
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8. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
8.1ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ทุกคนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพองค์รวมของความเป็น
มนุษย์ให้ครบทุกด้าน   

-  ตรวจสอบรายการ -  แบบตรวจสอบรายการ 

8.2ร้อยละของนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 1- 3 ทุกคนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพองค์รวมของความเป็น
มนุษย์ให้ครบทกุด้าน   

-  ตรวจสอบรายการ -  ตรวจสอบรายการ 

8.3ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินกิจกรรม 

-  ตรวจสอบรายการ 
 

-  แบบตรวจสอบรายการ 

8.4ร้อยละของนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมที่เรียน 

-  ตรวจสอบรายการ 
 

-  แบบตรวจสอบรายการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  9.1 นักเรียนได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมที่หลากหลายตรงตามความถนัดและความสนใจ 
  9.2 นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมที่เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  9.3 นักเรียนนำความรู้จากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 
 
      ลงชื่อ.........................................      ลงชื่อ..........................................    
          (นายสังวาลย์    พงษ์จำปา)            (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
             ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
      ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
         (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                         (นายวิรัช    วิริยาภรณ์ประภาส)  
     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                         ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

  ผู้เห็นชอบโครงการ             ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   ส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประกายรัตน์   สงฆ์โนนเหล็ก  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวางและยิ่งนับวันจะมีความสำคัญมากยิ่งข้ึน ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจ ที่มั่นคง
มักจะเป็นประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง จึงกล่าวได้ว่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 24 
ข้อ 2 “ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสนานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา”               
  ดังนั้นในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น  ต้องมีการเรียนการสอน 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ   มีสื่อประเภท  IT  มีการทดลอง   สืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ต 
หลากหลายวิธีการสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สรุปความคิดแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานต่อการศึกษาระดับชั้นที่สูง
ต่อไป  ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้น
กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  การสอนแบบ STEM  และกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงขึ้น   

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้เหมาะสมตามระดับชั้น  
 2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
  2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนที่สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 
 
3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  3.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้เหมาะสมตามระดับชั้น  
 3.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 
  3.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 
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4. ขั้นตอนดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงเพ่ือวางแผนการกิจกรรม เม.ย. 61 นางประกายรัตน์  
2 จัดทำโครงการส่งเสริมความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์ 
เม.ย. 61 นางประกายรัตน์ 

3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
3.1 กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
3.2 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน  
3.3 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์สื่อการเรียนการ
สอน 
3.4 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
3.5 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
3.6  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

พ.ค.61 – 
ก.พ.62 

 
 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

4 ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ พ.ค.61 –  
ก.พ.62 

นางประกายรัตน์ 

5 นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาสรุปผล 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

มี.ค.62 นางประกายรัตน์ 

6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและ
กิจกรรม 

มี.ค.62 นางประกายรัตน์ 

 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  เมษายน 2561 – มีนาคม 2562 
 
6.  งบประมาณ   80,000   บาท 
 
7.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
  7.1  นักเรียน 
  7.2  คร ู
  7.3  ผู้ปกครอง 
  7.4  ชุมชน 
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8. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
8.1ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ได้เหมาะสมตามระดับชั้น  

-  ตรวจสอบรายการ -  แบบตรวจสอบ
รายการ 

8.2ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การคิดวิจารณญาณได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

-  ตรวจสอบรายการ 
 

-  แบบตรวจสอบ
รายการ 

8.3ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 

-  ตรวจสอบรายการ 
 

-  แบบตรวจสอบ
รายการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  9.1 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
  9.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
  9.3 นักเรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 
  
 
 
 

ลงชื่อ.........................................      ลงชื่อ..........................................    
         (นางประกายรัตน์   สงฆ์โนนเหล็ก)           (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                              หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
            (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                          (นายวิรชั   วิริยาภรณ์ประภาส)  
        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                       ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา……48 

 

แผนงาน    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ  พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และพัฒนา 
   ตนเอง 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย ปานหลุมข้าว 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล   

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตน อันจะนำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปรับการเรียนการสอนจากการเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้น
การสื่อสารที่เริ่มจาก การฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ 
 ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ควรคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา 
กระบวนการเรียนการสอนควรมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติที่ใกล้เคียงกับการเรียนรู้ภาษา
แรก คือ ภาษาไทย ที่เริ่มการเรียนรู้จากการฟัง และเชื่อมโยงเสียงกับภาพเพ่ือสร้างความเข้าใจ แล้ว
จึงนำไปสู่การเลียนเสียง คือ การพูด และนำไปสู่การอ่านและการเขียนในที่สุด การจัดการเรียนการ
สอนจึงเป็นการสอนเพื่อการสื่อสารอย่างแท้จริง 
  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
 ในปีการศึกษา 2561 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ 
 2) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

3) เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
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3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1) ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 2) ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3) ร้อยละ 80 ของนักเรียน สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูด หรือเขียนความคิดของตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ภาษาต่างประเทศ 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 น.ส. ณัฏฐนันท์ จุติมา 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารสู่
การเรียนรู้ 

พ.ค. 61 - มี.ค. 62 นายอำนาจ จ้อนแจง 

3 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 

ก.พ. 62 นางชุติมา เฉลียว 
 

4 กิจกรรมวันคริสต์มาส ธ.ค. 61 น.ส. ทวี ขยันการนาว ี
5 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ พ.ค. 61 - มี.ค. 62 นายสมชาย ปานหลุมข้าว 
6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร พ.ค. 61 - มี.ค. 62 นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ   พ.ค. 61 - มี.ค. 62 
 
6.  งบประมาณ 40,000 บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

1) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3) สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี 
4) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี 
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8.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1) ร้อยละของนักเรียน มีนิสัยรัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่าง ๆ  

ประเมินมาตรฐานที่ 3.1 
 

แบบประเมินมาตรฐานที่ 3.1 

2) ร้อยละของนักเรียน มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
คำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม  

ประเมินมาตรฐานที่ 3.2 
 

แบบประเมินมาตรฐานที่ 3.2 

3) ร้อยละของนักเรียน สามารถ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือ
เขียนความคิดของตนเอง 

ประเมินมาตรฐานที่ 4.1 
 

แบบประเมินมาตรฐานที่ 4.1 

4) ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อโครงการ / 
กิจกรรม อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

   1) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่าง ๆ 

 2) นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
3) นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน

ตามความคิดของตนเอง 
 

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

              (นายสมชาย  ปานหลุมข้าว)         (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                            หวัหน้างานแผนงาน   
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ...................................... 
             (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                      (นายวิรัช    วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                   ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ     พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้รักษ์ภาษา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 24 ข้อ 2 “ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา” และข้อ 3 “จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง”และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่างมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพเพ่ือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป  โดยกำหนดให้ต้องจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งให้เกิดการเรียนรู้  การใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและตลอด
ชีวิตประกอบกับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกันใน
ชีวิตประจำวัน  และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้วิทยาการอื่น ๆ  ผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
จะทำให้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้หรือประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้มากกว่าผู้อ่ืน  
วิชาภาษาไทยนับว่าเป็นวิชาที่ต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอประกอบกับเป็นวิชาที่มีเสน่ห์พร้อม
ทั้งความสนุกสนานอยู่ในตัว  ดังนั้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะด้านการ
อ่าน  ฟัง ดู  พูด  เขียน  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทักษะการตั้งคำถามอย่างต่อเนื่อง  จึง
จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง    

 
2.วัตถุประสงค์  
        1. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ   รอบตัว   
        2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 
        3. เพ่ือให้นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
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3. เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       1.   ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ อยู่ในระดับดี     
       2.   ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมอยู่ในระดับดี 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ 
เขียนตามความคิดของตนเอง อยู่ในระดับดี 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่ 
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับดี        
         
4. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง มีนาคม 2561 ครูอภิวัฒน์ชัย   

จีระดิษฐ์ 
2. กำหนดกิจกรรม มีนาคม 2561 ครูอภิวัฒน์ชัย   

จีระดิษฐ์ 
3. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

 
พฤษภาคม 2561 ครูอภิวัฒน์ชัย   

จีระดิษฐ์ 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

4.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย 
         4.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
         4.3 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
         4.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
         4.5 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่
ศูนย์การเรียนรู้ (Walk  Rally) 

 
มิ.ย.2561 - ม.ค.
2562 
มิ.ย. 2561  
ก.ค. 2561 
มิ.ย. 2561-
ก.พ.2562 
ม,ค. - ก.พ. 2562 
 

 
ครูสุภัคร พันธ์พุทธ 
ครูคมกฤช พุ่มบุญนาก 
ครูสมกิจ  บุญมี 
ครูกฤตชญา   สุขเพ็ญ 
ครูอภิวัฒน์ชัย  จีระ
ดิษฐ์ 
ครูอิศราภรณ์   รู้รอบดี 

5. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม ม.ค. - ก.พ. 2562 ครูอภิวัฒน์ชัย   
จีระดิษฐ์ 

6. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน ก.พ. 2562 ครูอภิวัฒน์ชัย   
จีระดิษฐ์ 

7. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร
ทราบ 

มี.ค. 2562 ครูคมกฤช    
พุ่มบุญนาก 
ครูอภิวัฒน์ชัย 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ   พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 
 
6. งบประมาณ   30,000  บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   นักเรียนและครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  และชุมชน 
 
8. ระดับความสำเร็จ 
  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อ 
ต่าง ๆ  

การบันทึกการอ่านจากการ
ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

แบบบันทึกการอ่านจากการ
ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะ
ในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
คำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

การประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย 

แบบประเมินทักษะการ
สื่อสารภาษาไทย 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง  

การบันทึกการอ่านและการฟัง 
ดู 
การตรวจผลงาน 

แบบการบันทึกการอ่านและ
การฟัง ดู 
แบบประเมินการตรวจ
ผลงาน 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่การ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
          9.2 ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงขึ้น 
          9.3 ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง ด้วยภาษาท่ีสละสวย 
           
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................    
             (นายอภิวัฒน์ชัย   จีระดิษฐ์)             (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
         (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                         (นายวิรัช    วิริยาภรณ์ประภาส)  
      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                             ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                 ผู้เห็นชอบโครงการ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ /กิจกรรม  พัฒนาทักษะทางการกีฬา  
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1  
ผู้รับผิดชอบ        นายอภิรัตน์ สุจริต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานวิชาการ
............................................................................................................................ .................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระบุว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ”  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ด้านคุณภาพผู้เรียน  ให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เรียนมี
ความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา   มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข           

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จึงจัดทำโครงการพัฒนาทักษะทางการกีฬา  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับการศึกษา การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ รักออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    2. เพ่ือส่งเสริมให้มีทักษะชีวิติในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงจากสภาวะ
ความเสี่ยงต่อความรุนแรง 

    3. เพ่ือส่งเสริมความมั่นใจ กล้าแสดงออก และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ 

    4. เพ่ือสร้างสรรค์ ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศ 
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3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ รักออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและมี
สมรรถภาพ   

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะชีวิติในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงจาก 

สภาวะความเสี่ยงต่อความรุนแรง 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้รัก
สามัคคีในหมู่คณะ  
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสร้างสรรค์ ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา สู่ความเป็น

เลิศ 
 
4. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน    
 

งานกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดกิจกรรม 

15 มี.ค. 61 
 

นายอภิรัตน์  สุจริต 

2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 25 มี.ค. 61 นายอภิรัตน์  สุจริต 
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 15 พ.ค. 61 ครูกลุ่มสาระฯ     
       กิจกรรมที ่1 กิจกรรมกีฬาภายใน(กีฬา) 22-23 

มิ.ย. 61 
นายอภิรัตน์  สุจริต 
นายสังวาลย์   พงษ์จำปา 
นายนิคม  สุวรรณรัตน์ 

       กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

15 พ.ค. 61 
ถึง 

15 มี.ค. 62 

นายอภิรัตน์  สุจริต 
นายสังวาลย์   พงษ์จำปา 
นายนิคม  สุวรรณรัตน์ 

       กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
                           - จัดซือ้อุปกรณ์กีฬา 
                           - จัดซือ้วัสดุประกลุ่มสาระฯ 

15 พ.ค. 61 
ถึง 

15 มี.ค. 62 

นายอภิรัตน์  สุจริต 
นายสังวาลย์   พงษ์จำปา 
นายนิคม  สุวรรณรัตน์ 

4. ดำเนินการตามโครงการ 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ 
    - ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ 

15 พ.ค. 61 
ถึง 

15 มี.ค. 62 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

5. กำกับติดตามประเมินผล 
    - กำกับติดตามประเมินผล 
    -ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

15 พ.ค. 61 
ถึง 

15 มี.ค. 62 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

6. สรุปรายงาน 
    - สรุปความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
    - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 15 มี.ค. 62 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
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5. แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) 
ที ่ งาน/กิจกรรม วิธีการ/สถานที่ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุมวางแผน - กำหนดกิจกรรม 

การแข่งขันกีฬา 
15 พ.ค. 61 นายอภิรัตน์  สุจรติ 

2 -จัดครูที่ปรึกษาสีและ
นักเรียนเข้าคณะสี 
-จัดโปรแกรมการแข่งขัน 

-จัดครูชาย ,หญิง 
เป็นที่ปรึกษาคณะสี 
จับสลากแบ่งสายการ
แข่งขัน 
 

15 พ.ค. 61 นายนิคม  สุวรรณรัตน ์

3 -จัดสถานที่แข่งขันอุปกรณ์
และกรรมการตัดสิน 
 

จัดสนามแข่งขันและ
อุปกรณ์ 

26 พ.ค. 61 นายอภิรัตน์  สุจรติ 
นายสังวาลย์   พงษ์จำปา 
นายนิคม  สุวรรณรัตน ์

4 -จัดการแข่งขัน -จัดการแข่งขันตาม
โปรแกรม 

22-23 
มิ.ย. 61 

นายอภิรัตน์  สุจรติ 
นายสังวาลย์   พงษ์จำปา 
นายนิคม  สุวรรณรัตน ์

5 -ติดตามตรวจสอบ -จัดทำแบบประเมิน 27 มิ.ย. 61 ครูกลุ่มสาระฯ 

6 -สรุปผลและรายงานผลการ
ประเมิน 

-จัดทำเอกสารสรุปผล
และรายงาน 

30 มิ.ย. 61 ครูกลุ่มสาระฯ 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ที ่ งาน/กิจกรรม วิธีการ/สถานที่ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุมวางแผน - กำหนดชนิดกีฬาและ

ดูสถิติการแข่งขันกีฬาสี 
เวลาฝึกซ้อม 

15 พ.ค. 61 นายอภิรัตน์  สุจริต 

2 -ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักกีฬาชนิดต่างๆ 

-ประชาสัมพันธ์ครู
นักเรียนและรับสมัคร
นักกีฬา 

15 พ.ค. 61 นายนิคม  สุวรรณรัตน์ 

3 -คัดเลือกนักกีฬาชนิดต่างๆ 
-ประกาศผลการคัดเลือก 

-ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายและทักษะ
ทางการกีฬา 
-ประกาศผลการ
คัดเลือก 

27 พ.ค. 61 ครูกลุ่มสาระฯ 
 
 
 

4 -จัดฝึกซ้อม 
-จัดส่งแข่งขันในรายการ
ต่างๆ 

-จัดทำตารางฝึกซ้อม
กับผู้ฝึกสอนส่งแข่งขัน 

1 มิ.ย. 61 
ถึง 

20 ก.พ. 62 

นายอภิรัตน์  สุจรติ 
นายสังวาลย์ พงษ์จำปา 
นายนิคม  สุวรรณรัตน ์
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ที ่ งาน/กิจกรรม วิธีการ/สถานที่ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
5 -ติดตามตรวจสอบ -ทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายและทักษะ
ทางการกีฬาเก็บสถิติ
การแข่งขัน 

1 มิ.ย. 61 
ถึง 

20 ก.พ. 62 

นายอภิรัตน์  สุจรติ 
นายสังวาลย์   พงษ์จำปา 
นายนิคม  สุวรรณรัตน ์

6 -สรุปผลและรายงานผลการ
ประเมิน 

-จัดทำเอกสารสรุปผล
และรายงาน 

15 มี.ค. 62 นายอภิรัตน์  สุจรติ 
นายสังวาลย์   พงษ์จำปา 
นายนิคม  สุวรรณรัตน ์

 
            กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
ที ่ งาน/กิจกรรม วิธีการ/สถานที่ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุมวางแผน - สอบถามความต้องการ 15 พ.ค. 61 นายอภิรัตน์  สุจรติ 

2 - จัดหาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และสื่อ 

-สำรวจแหล่งเรียนรู ้
สำรวจราคาตลาด 

16 พ.ค. 61 นายอภิรัตน์  สุจรติ 
นายสังวาลย์  พงษ์จำปา 

3 -จัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อเองและจัดหาผู้รับ
จ้าง 

20 พ.ค. 61 
ถึง 

15 ส.ค. 61 

นายอภิรัตน์  สุจรติ 
นายสังวาลย์ พงษ์จำปา 

4 -ติดตามตรวจสอบ -ตรวจสอบความถูกต้อง
ของสินค้า 

25 ส.ค. 61 นายอภิรัตน์  สุจรติ 

5 -สรุปผลและรายงานผลการ
ประเมิน 

-จัดทำเอกสารสรุปผล
และรายงาน 

15 มี.ค. 62 ครูกลุ่มสาระฯ     

 

6. งบประมาณและทรัพยากร 80,000 บาท 
 

7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพรัก
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ออกแบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะชีวิติในการป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยง จากสภาวะความเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง 

 
ออกแบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และ
ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ  

ออกแบบประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสร้างสรรค์ ผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศ 

ออกแบบประเมิน แบบประเมิน 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ รักออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิติในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยง จากสภาวะความ

เสี่ยงต่อความรุนแรง 
3. ผู้เรียนมีความม่ันใจ กล้าแสดงออก และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้รักสามัคคีในหมู่คณะ  
4. ผู้เรียนสร้างสรรค์ ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศ 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................     ลงชื่อ........................................    
                (นายอภิรัตน์    สุจริต)                          (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                            หวัหน้างานแผนงาน   
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ..................................... 
             (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                       (นายวิรชั    วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                    ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ        
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แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงาน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.xหลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งในชีวิตประจำวัน ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนทุกคนรู้คุณค่าและประโยชน์จากเทคโนโลยี และมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งโรงเรียนจะต้องเร่งรัด
ดำเนินการพัฒนาทางด้านวิชาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติทักษะ และสำหรับบริหารจัดการเรียนการสอนในงานวิชาการ
อย่างเพียงพอ ในโลกของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทางงานคอมพิวเตอร์
มองเห็นความสำคัญของการมีทักษะด้านเทคโนโลยีของครูและบุคลากรทางการศึกษาและเป็นสื่อที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการฝึกหัดเพ่ือพัฒนา
ทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของนักเรียน ฉะนั้นคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมี
ประสิทธิภาพและต้องพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอและเพ่ือให้เครื่องมีความทันสมัย เพราะว่าบางครั้งใน
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาเครื่องเสียไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน Hardware หรือ Software 
ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน อีกทั้งเพ่ือให้นักเรียน
ได้รับความรู้ด้านการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 
2.xวัตถุประสงค์ 

2.1xเพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน 
2.2xเพ่ือซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
2.3xเพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงในการซ่อมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
2.4xเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 
2.5xเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการแสดงผลงานของผู้เรียน 
2.6xเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
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3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 740 คน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ฝึก

ปฏิบัติทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับ สามารถนำมาพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้มี 
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
 
4. วิธีดำเนินการ /ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน 

- วางแผนเพื่อจัดทำโครงการ และนำเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
มีนาคม 2561 

 
นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

2. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
- ซื้อเลนส์กล้องDSLR 18-200 mm 
- ซื้อกล้องถ่ายภาพทางอากาศ 
- ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการและ
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง 
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เปิดโลกวิชาการ (คอมพิวเตอร์) 
- ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและการจัดการ
เรียนการสอน 
- ล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- คลินิกคอมพิวเตอร์ 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน 
- พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี 
- เช่าพ้ืนที่โดเมนเนมโรงเรียน 
ทัพทันอนุสรณ์ 
- ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
 
 

 
ก.ค. 61 
ก.ค. 61 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ม.ค.62 
มิ.ย. 61 

 
พ.ค. 61 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

พ.ค. 61 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
นายรุ่งโรจน์ 
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล 
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ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นกำกับ ติดตามประเมินผล 

3.1 จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
3.2 ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ปีการศึกษา 2561 

 

 
นายรุ่งโรจน์   
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

4. ขั้นสรุปผล / รายงานผล  
4.1 สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 
4.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและ
กิจกรรมรายงานผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 
มีนาคม 2562 

 
นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

 
5.  แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
 ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม วิธีการ/สถานที่ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. - ซื้อเลนส์กล้องDSLR 

18-200 mm 
จัดซื้อ /ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  

ปีการศึกษา 
2561 

นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

2. - จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
ทางอากาศ 

จัดซื้อ /ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา 
2561 

นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

3. ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการและ
จัดซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 
3 ห้อง 

จัดซื้ออุปกรณ์ทดแทน /
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา 
2561 

นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

4. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดอบรมครูและบุคลากร/
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา 
2561 

นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

5. เปิดโลกวิชาการ 
(คอมพิวเตอร์) 

จัดนิทรรศการ/โรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์ 

กุมภาพันธ์ 
2562 

นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

6. กิจกรรมจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์สำนักงานและการ
จัดการเรียนการสอน 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 ห้อง 

ปีการศึกษา 
2561 

นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล 
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ที ่ งาน/กิจกรรม วิธีการ/สถานที่ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
7. ล้างและซ่อม

เครื่องปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

ห้องคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 
ห้อง 

พ.ค. 2561 นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

8. คลินิคคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงห้อง/จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 

ปีการศึกษา 
2561 

นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

9. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

จัดอบรม/สอนเสริม
นักเรียน/ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา 
2561 

นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

10. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านเทคโนโลยี 

จัดอบรม/สอนเสริม
นักเรียน/ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา 
2561 

นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

11. เช่าพ้ืนที่โดเมนเนม
โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ 

จดทะเบียน/ต่ออายุโดเมน
เนม/ห้องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

พฤษภาคม 
2561 

นายรุ่งโรจน์  

12. ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 

จัดซื้ออุปกรณ์ Network 
ต่างๆ  

ปีการศึกษา 
2561 

นายรุ่งโรจน์  
นายมงคล  

13. ซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 
10 เครื่องทดแทน
เครื่องเก่า 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/ 
ห้องคอม 2 และ 3 

สิงหาคม 2561 นายมงคล 

 
6.  งบประมาณและทรัพยากร 

งบประมาณ เงินระดมทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน  292,000 บาท 
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     -  กลุ่มบริหารวิชาการ และครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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8.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

- ตรวจสอบความพึง
พอใจของนักเรียน 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล 

2. ร้อยละ 80 ของ 
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจในการ 
ดำเนินงานตามโครงการ 

- สอบถามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

  ของผู้เกี่ยวข้อง 

นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานของ
ผู้เรียน 

9.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 
      9.3 นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

9.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 
  9.5 ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและแสดงผลงานของผู้เรียน 

9.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
     ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ.......................................    
      (นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์)                       (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
             ผู้รับผิดชอบโครงการ                                หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
     ลงชื่อ...............................................     ลงชื่อ ...................................... 
         (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                                      (นายวิรัช    วิริยาภรณ์ประภาส)  
     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                           ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
โครงการ    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  1 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวราณี  ศรีบัวบาล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
1.หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 3  ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ  
         ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละระดับ คือ มัธยมศึกษาปีที่ 
3  และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และยังมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ทุกระดับในภาพรวมนับตั้งแต่ 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ   โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จึง
จำเป็นต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
เพ่ือให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.2 เพ่ือให้ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในทุกรายวิชาสูงขึ้น 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในทุกรายวิชาสูงขึ้น 

 
3. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ   

3.1 นักเรียนร้อยละ 80   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 
3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป

ตามเกณฑ์ 
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4.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
 

รายการกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการเตรียมงานการวางแผนจัดกิจกรรม/ 

1.1  ประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดโครงการ  
เพ่ือวางแผนการดำเนินการ 
1.2   เขียนแผนงานและเสนอโครงการต่อโรงเรียน  
เพ่ือขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน 
1.3 จัดประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจงครู 

พ.ค. 61 
 

 
 

 
 

 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางสาวราณี  
 
 
 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
1. จัดซื้อ จัดหาวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานวิชาการ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร อย่างเข้มข้น 
2. ส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ จัด  

 
พ.ค. 61 – 
มี.ค. 62 

 

 
 

 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางสาวราณี  
 

ขั้นการประเมินผลโครงการ 
1. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
2. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

มี.ค.62 

 
 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางสาวราณี  
 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
       16  พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 
6. งบประมาณ    30,000 บาท  
 
7. หน่วยงาน /ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
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8. ระดับความสำเร็จ 
   

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  
1. ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่มี
ความก้าวหน้าในการเรียนแต่ละปี
เหมาะสมตามระดับชั้น  

  
การตรวจสอบ  การสังเกต 

 

 
แบบสำรวจ 

2. ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่มีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะ ตามที่กำหนด
ในหลักสูตร เหมาะสมตามระดับชั้น 

 
การตรวจสอบ  การสังเกต 

 

 
แบบสำรวจ 

3. ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติมีพัฒนาการ
สูงขึ้น  

 
การตรวจสอบ  การสังเกต 

 

 
แบบสำรวจ 

4. ร้อยละ 50 ของของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 
การตรวจสอบ  การสังเกต 

 

 
แบบสำรวจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 
9.2 ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.3 มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
9.4 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 

 
 
 
ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ.......................................    
    (นางสาวราณี  ศรีบัวบาล)                     (นางรวีวรรณ   จนัทร์ชื่น)                       
      ผู้รับผิดชอบโครงการ                             หวัหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................    ลงชื่อ ...................................... 
    (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                          (นายวิรชั    วริิยาภรณ์ประภาส)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   โรงเรียนสีขาว 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอภิรัตน์   สุจริต    
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมี
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ  เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มียุทธ์
ศาสตร์ “ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”  ด้วยการรวบรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการ
ต่อสู้ยาเสพติดโดย ยึดผู้เสพเป็นผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีในสังคม 
 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เห็นว่าเป็นภารกิจสำคัญของโรงเรียนที่จะตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล และยุทธ์ศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียนขึ้น  เพ่ือสร้างความตระหนักและกระตุ้นจิตสำนึก เกิดผลทางจิตวิทยาในการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ด้วยการเลือกกิจกรรมที่หลากหลายต่อเนื่อง 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจาภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุปละปัญหาทางเพศ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นันทนาการ 
นาฏศิลป์ กีฬาตามจิตนาการ 
 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจาภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุปละปัญหาทางเพศ 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 3. นักเรียนร้อยละ 80 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นันทนาการ 
นาฏศิลป์ กีฬาตามจิตนาการ 
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4. วิธีดำเนินการขั้นตอนดำเนินการ 
 

รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน
โครงการกิจกรรม 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
   - ประชุมวางแผนการดำเนินการ 

 
25 พ .ค. 61 
 

 
 
 

2. ดำเนินการตามกิจกรรม 
       กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมป้องกันและแก้ไข      
                        ปัญหายาเสพติด       

1 มิ .ย. 61 
ถึง 
15 มี .ค. 62 

 
นายอภิรัตน์ สุจริต 

       กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกัน 
                        ปัญหายาเสพติด 

22-26 
มิ .ย. 61 

นายอภิรัตน์ สุจริต 

       กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 1 มิ .ย. 61 
ถึง 
15 มี .ค. 62 

 
นายนิคม  สุวรรณรัตน์ 

3. กำกับติดตามประเมินผล 
    - กำกับติดตามประเมินผล 
    - ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

18 มิ .ย. 61 
ถึง 
15 มี .ค. 62 

นายอภิรัตน์ สุจริต 
และ คณะกรรมการฯ 

4. สรุปรายงาน                                                                              
    - สรุปความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
    - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
15 มี .ค. 62 

นายอภิรัตน์ สุจริต 
และ คณะกรรมการฯ 

 
5.แผนการปฏิบัติงาน /กิจกรรม  
   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       

ที ่ งานกิจกรรม วิธีการ /สถานที่  เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุม

วางแผน 
- กำหนดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
- แต่งตั้งคณะกรมการ
ดำเนินการ 

1 มิ .ย. 61 
 

นายอภิรัตน์ สุจริต 

2 - ประชาสัมพันธ์  - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู
นักเรียนร่วมกิจกรรม 

10 มิ .ย. 61 
 

นายอภิรัตน์ สุจริต 

3 - จัดกิจกรรม - ติดป้ายรณรงค์ จัดบอร์ด
ความรู้สร้างความตระหนักถึง
โทษยาเสพติด ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย 
 

15 มิ .ย. 61 
ถึง 
15 ก.พ.62 

นายอภิรัตน์ สุจริต 
และ คณะกรรมการฯ 
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ที ่ งาน /กิจกรรม  วิธีการ /สถานที่  เวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 - ติดตาม

ตรวจสอบ 
- จัดทำแบบประเมิน 15 ก .พ. 62 

 
นายอภิรัตน์ สุจริต 
และ คณะกรรมการฯ 

5 - สรุปผล 
และรายงาน 
ผลการประเมิน 

- จัดทำเอกสารสรุปผลและ
รายงาน 

15 มี .ค. 62 
 

นายอภิรัตน์ สุจริต 
และ คณะกรรมการฯ 

 
   กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 

ที ่ งาน /กิจกรรม  วิธีการ /สถานที่  เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุมวางแผน - กำหนดกิจกรรมสัปดาห์

รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพ
ติด  
- แต่งตั้งคณะกรมการ
ดำเนินการ 

 
18 พ.ค.61 

นายอภิรัตน์ สุจริต 

2 - ประชาสัมพันธ์  - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู
นักเรียนร่วมกิจกรรม 

20-21 มิ .ย.
61 

นายอภิรัตน์ สุจริต 

3 - จัดกิจกรรม - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดประกวดวาดภาพ
ต่อต้านยาเสพติดแสดงละคร
ต่อต้านยาเสพติดประกวด
การพูดรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด 

 
22-26 มิ .ย.
61 
 

นายอภิรัตน์ สุจริต 
และ คณะกรรมการฯ 

4 - ติดตามตรวจสอบ - จัดทำแบบประเมิน 15 ก .พ. 62 
 

นายอภิรัตน์ สุจริต 
และ คณะกรรมการฯ 

5 - สรุปผล 
และรายงาน 
ผลการประเมิน 

- จัดทำเอกสารสรุปผลและ
รายงาน 

15 มี .ค. 62 
 

นายอภิรัตน์ สุจริต 
และ คณะกรรมการฯ 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 

ที ่ งาน /กิจกรรม  วิธีการ /สถานที่  เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 - ประชุม

วางแผน 
- กำหนดกิจกรรมลานกีฬาต้านยา
เสพติด  
- แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินการ 

 
18 พ .ค. 61 

นายอภิรัตน์ สุจริต 

2 - ประชาสัมพันธ์  - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู
นักเรียนร่วมกิจกรรม 
 

20-21 มิ .ย.
61 

นายอภิรัตน์ สุจริต 
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ที ่ งาน /กิจกรรม  วิธีการ /สถานที่  เวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 - จัดกิจกรรม - จัดกิจกรรมลานกีฬาต้านยา

เสพติด  
จัดปรับปรุงสนามกีฬา จัดหา
อุปกรณ์กีฬาเบิก-จ่าย อำนวย
ความสะดวกประจำสนามกีฬา  

 
22-26 มิ .ย.
61 

นายอภิรัตน์ สุจริต 
และ คณะกรรมการฯ 

4 - ติดตามตรวจสอบ - จัดทำแบบประเมิน 15 ก .พ. 62 
 

นายอภิรัตน์ สุจริต 
และ คณะกรรมการฯ 

5 - สรุปผลและ
รายงานผลการ
ประเมิน 

- จัดทำเอกสารสรุปผลและ
รายงาน 

15 มี.ค.62 
 

นายอภิรัตน์ สุจริต 
และ คณะกรรมการฯ 

 
6. งบประมาณ 7,000 บาท 
 
7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของนักเรียนป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ 

- สังเกตนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
- ครูที่ปรึกษาสำรวจ
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 
ยาเสพติด 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก
พฤติกรรม 

นายอภิรัตน์ 
สุจริต และ 
คณะกรรมการฯ 

2. ร้อยละของนักเรียน เห็นคุณค่า
ตนเอง   มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

- สังเกตนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

นายอภิรัตน์ 
สุจริต และ 
คณะกรรมการฯ 

3. ร้อยละของนักเรียนสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นันทนาการ นาฏศิลป์ กีฬา
ตามจิตนาการ 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมและ 
การแสดงผลงาน 

- แบบสอบถาม 
 

นายอภิรัตน์ 
สุจริต และ 
คณะกรรมการฯ 
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8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 1. นักเรียนมีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ และมีทักษะการดำรงชีวิต 
 2. นักเรียนเห็นคุณค่าตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 3. นักเรียนมีการสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฎศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจิตนาการ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ.......................................    
        (นายอภิรัตน์ สุจริต)                     (นางรวีวรรณ   จนัทร์ชื่น)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                             หวัหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................    ลงชื่อ ...................................... 
    (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                          (นายวิรชั    วริิยาภรณ์ประภาส)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเสาวภา อนุเพชร 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
...............................………………………….....................................................……………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ชั้นม.3 และ ม.6 ซึ่งผลปรากฏว่า
ผลการเรียนทั่วประเทศในวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50  ทำให้ภาพพจน์ว่าเด็กไทยอ่อน
วิชาคณิตศาสตร์ โดยที่โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 
ชั้นม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ำกว่าร้อย
ละ 50  กระทรวงศึกษาธิการประกาศมาโดยตลอดว่าจะปรับปรุงให้เด็กไทยรู้จักการคิดวิเคราะห์ใน
การสอบแต่โรงเรียนส่วนใหญ่จัดติวนักเรียนซึ่งเป็นการติววิเคราะห์เพ่ือให้นักเรียนจำคำตอบไปสอบ 
O-net ซึ่งเป็นเป็นการหลงทางครั้งใหญ่ของกระบวนการเรียนการสอนของประเทศ 
 อีกท้ังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)(สมศ.) ได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 5 ซึ่งเป็นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนั้น  ได้
ระดับคุณภาพพอใช้  โดยได้คะแนน  8.56  จากคะแนนเต็ม  20  ทางโรงเรียนจึงต้องนำข้อเสนอแนะ
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)(สมศ.)จึงต้องปรับปรุง
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพ่ิมข้ึน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น
จึงเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้  โดยจัด
กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน    กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนโดยการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความ
พร้อม O-net กิจกรรมคลังข้อสอบ O-net กิจกรรมการปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่จะเรียน    
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือให้นักเรียนนำวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้านภาษาหรือวิธีการของตนเองจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียน การสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์   

2. เพ่ือให้ครูมีวิจัยในชั้นเรียน  โดยการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์   
3. เพ่ือให้ครูจัดทำคลังข้อสอบ O-net  เตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-net        
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3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      1. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนความสามารถใน การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ 

แก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุผลทางการเรียนคณิตศาสตร์เฉลี่ยคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์            
     2.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนความสามารถใน การอ่าน คิด  วิเคราะห์  และเขียนในระดับผ่าน
เกณฑ์ขัน้ต่ำขึ้นไป 
     3.  ร้อยละ 25 ของผู้เรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาแห่งชาติ ม.3 และ ม.6   เพ่ิมข้ึน 3%  จากปีการศึกษา 2560  

 
4.  ขั้นตอนดำเนินการ 
   

ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมครู ร่วมกันศึกษาข้อมูล  วิเคราะห์ความ

เป็นไปได้  พร้อมทั้งหาแนวทางการจัดทำโครงการ 
1.1 วางแผนดำเนินการร่วมกัน 
1.2 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำ   
      รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

เม.ย 61 นางเสาวภา อนุเพชร 

2 จัดทำโครงการ  
2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมดำเนินการ  
     จัดทำรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
2.2 นำรายละเอียดของโครงการเสนอ ผู้บริหารอนุมัติ
โครงการ 

เม.ย 61 นางเสาวภา อนุเพชร 

3 ดำเนินตามโครงการ  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้น 
3.1 กระบวนการเรียนการสอนกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ด้วย coaching และ mentoring 
3.2  พัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์   

พ.ค. 61 
–ก.พ. 
62 

คณะครูทุกท่าน 

4 ติดตามตรวจสอบและประเมินนักเรียนจากการจัด
กิจกรรมตามโครงการ  

พ.ค. 61 
–ก.พ. 
62 

คณะครูทุกท่าน 

5 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ  จะเป็นการประเมินที่
คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันสร้างขึ้นมาวัดผล  
แล้วทำการประเมินผลโครงการออกมาในรูปสถิติแต่
ละด้านว่ามีประสิทธิภาพระดับใด  บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการหรือไม่ตามมาตรฐานที่  4 

มี.ค. 62 คณะครูทุกท่าน 

6 สรุปและจัดทำรายงานโครงการเสนอต่อผู้บริหารและ
นำเสนอต่อสาธารณชน 

มี.ค. 62 นางเสาวภา อนุเพชร 
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5. แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม วิธีการ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

3.1 กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วย coaching 
และ mentoring 
3.2 พัฒนาสื่อการสอนให้ห้องเรียนมีคุณภาพ   

เขียนแผนฯ พ.ค. 61 
-ก.พ. 62 

คณะครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระ 

2 กิจกรรมจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
(พัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์)   

ทำวิจัย พ.ค. 61 
-ก.พ. 62 

คณะครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระ   

3 กิจกรรมจัดทำคลังข้อสอบ O-net  เตรียม
ความพร้อมสอบ O-net  โดยนำข้อสอบที่
ผ่านคัดเลือกในคลังข้อสอบแล้วมา
สอดแทรกในแผนจัดการเรียนรู้   

สร้าง
ข้อสอบ  

พ.ค. 61 
-ก.พ. 62 

คณะครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระ 

4 กิจกรรมสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์ด้วย 
GSP, A- math, โครงงาน,  GAT,  PAT, 
คิดเลขเร็ว    

 เข้าชุมนุม พ.ค. 61 
-ก.พ. 62 

คณะครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระ 

 
6. งบประมาณและทรัพยากร 30,000 บาท 
 
7.  การติดตามและประเมินผล 
     

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และ 

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  ร้อยละ 50 ของผู้เรียนความสามารถใน 
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุสมผล 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์เฉลี่ยคณิตศาสตร์
เป็นไปตามเกณฑ์ 

-  ทดสอบ - แบบทดสอบ คณะครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระ 

2.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนความสามารถใน 
การอ่าน คิด  วิเคราะห์  และเขียนในระดับ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำข้ึนไป 

-  ทดสอบ - แบบทดสอบ คณะครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระ 

3.  ร้อยละ 25 ของผู้เรียนมีผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-net)       
ชั้นมัธยมศึกษาแห่งชาติ ม.3 และ ม.6   
เพ่ิมข้ึน 3%  จากปีการศึกษา 2560 

-  ทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ สทศ. 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากท่ีเรียนในชั้นเรียน สามารถค้นคว้าหาความรู้จากการ

อ่าน มีทักษะสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์ด้วย GSP, A - math, โครงงาน,  GAT,  PAT, คิดเลขเร็ว  
เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ครู  โรงเรียน และชุมชน โดยการผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและ
นอกสถานศึกษา มีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้
อย่างมีสติสมเหตุผลเพียบพร้อมคุณธรรม 
มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  

  
 
 

ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ.......................................    
              (นางเสาวภา อนุเพชร)                     (นางรวีวรรณ   จนัทร์ชื่น)                       
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                      หวัหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...........................................    ลงชื่อ ...................................... 
            (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                                (นายวิรัช  วริิยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                ผูอ้ำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ                               ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ                 ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน            กลยุทธ์ที่ 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1     
ผู้รับผิดชอบ             นางสาวขวัญล่า  อยู่พุ่ม     
กลุ่มที่รับผิดชอบ               กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมของเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับการดูแลและส่งเสริม  ตลอดจนพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพซึ่งการแสดงออกของเยาวชนวัยเรียนจะแสดงออกในรูปกลุ่มเพ่ือนเป็นส่วนมาก  
และสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้เยาวชนรู้และเข้าใจในหลักการมีประชาธิปไตย
ในสังคม  เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกท่ีดีต่อการเมืองการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ให้นักเรียนได้รับความรู้วิถีการดำรงชีวิตแบบประชาธิปไตยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็น
กิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง   ซึ่งในการที่จะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  จึงต้องมี
คณะกรรมการนักเรียนเป็นกลุ่มคณะบุคคลที่นักเรียนเลือกตั้งเป็นตัวแทนของนักเรียน เพ่ือดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่จะพัฒนาโรงเรียนให้
มีความเจริญยิ่งขึ้น   
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการนักเรียนได้รับความรู้และเกิดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรมการนักเรียน 

2.2 เพ่ือให้คณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการนักเรียนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและเยาวชน

ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสังคม 
   
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3.1 ร้อยละ 90 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับความรู้และเกิดความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน 
 3.2 ร้อยละ 90 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์สามารถแสดงออกและดำเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  ประชุมวางแผน  15 – 20  พ.ค. 2561 กลุ่มบริหารทั่วไป 
2 เสนอโครงการ / ประชาสัมพันธ์ 20-31 พ.ค. 2561 ขวัญล่า  อยู่พุ่ม 
3  ดำเนินการจัดกิจกรรมของ 

คณะกรรมการนักเรียน  
    ภาคเรียนที่ 1 
    - กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 
    - กิจกรรมอบรมบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการนักเรียน 
     ภาคเรียนที่ 2 
    - กิจกรรมพัฒนาเผยแพร่
ประชาธิปไตยภายในโรงเรียน 
    - กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี 
ร่วมใจส่งน้องและรุ่นพี่ จบการศึกษา   
    - กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการนักเรียนกับ
โรงเรียนและชุมชน 

 
 
 
1-14   มิ.ย.  2561 
 

กรกฎาคม 2561 
 
   ตุลาคม  2561 
 
 
    มีนาคม 2561 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

คณะกรรมการงาน
ส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

 
 
 

4 ติดตามให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา  
ให้กิจกรรมมีคุณภาพ /ประเมินผล
การจัดกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

5 สรุปผลการดำเนินโครงการและ  
    รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

 
5.  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  15 พฤษภาคม 2561 – 31  มีนาคม 2562 
 
6.  งบประมาณและทรัพยากร   จำนวน 5,000 บาท   
  
7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
            7.2  ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
  7.3 นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 

            7.4 คณะกรรมการนักเรียน 
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8. ระดับความสำเร็จ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ คณะกรรมการนักเรียน 
    โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับ 
    ความรู้และเกิดความเชื่อม่ันใน 
    การปฏิบัติหน้าที่  
2.  ร้อยละคณะกรรมการนักเรียน  
     โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
     สามารถแสดงออกและ ดำเนิน 
     กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ตอบ แบบประเมิน 
2.  ผลงานนักเรียนตาม
โครงการและนโยบายของ
คณะกรรมการนักเรียน 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบประเมินโครงการ 

 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  เป็นต้นไป คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีความรู้
และเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและเยาวชนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆ ของสังคม 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
               (นางสาวขวัญล่า  อยู่พุ่ม)           (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                             หวัหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
            (นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ)                          (นายวิรชั  วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน                    ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย ฯ 
โครงการ                    96 ปี ยุวกาชาดไทย ร่วมใจสร้างจิตอาสา “Good Service  Good Life” 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อ 2 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที ่ 2  
ผู้รับผิดชอบ           นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ   
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน สิงหาคม 2561 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสำนักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทย  มีภารกิจในการปลูกฝังและอบรมเยาวชนให้
เป็นคนดีประกอบกับมีความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างให้เข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ใน
ด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย รวมถึงการบริการอาสาสมัครและส่งเสริมการมีสัมพันธภาพ
ที่ดี และอีกประการหนึ่งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อการปฏิบัติงานด้านกาชาด 
ทั้งนี้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีความสนใจในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้
เยาวชนได้นำความรู้และศักยภาพของตนไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัว ชุมชนตนเอง
ได้ อนึ่งในวันที่ 27 มกราคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ 
กิจกรรมยุวกาชาดจะครบ 8 รอบ  96 ปี และเพ่ือให้เยาวชนสร้างสรรค์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่
สังคม  อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตอาสาให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็น “ผู้ให้” ที่ไม่
หวังสิ่งตอบแทน 
 ดังนั้นชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เล็งเห็นประโยชน์ในการโครงการนี้ต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้อาสายุวกาชาดได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในวันสถาปนายุวกาชาด 
 2.2 เพ่ือเปืดโอกาสให้อาสายุวกาชาดได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรม
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อส่วนรวมและสังคม 

  
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1.  ร้อยละ 80 ของอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จำนวน 30 คนและเด็ก 
จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อยู่ในระดับดี 
           2. ร้อยละ 80 ของอาสายุวกาชาดมีทักษะการทำงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันได้แก่  
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นหมู่คณะ  ทักษะในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจน
เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในตัวของอาสายุวกาชาด อยู่ในระดับดี 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝงัคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชวีิต 
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

 
ที ่

 
วิธีการดำเนินงาน 

ระยะเวลา ประจำปี 2561 
2560 2561 

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 
 
2 

ขออนุมัติโครงการฯ 
 
วางแผนกิจกรรมและ
ติดต่อประสานงาน 
 

            

3 ดำเนินงานตาม
โครงการฯ 

            

4 ประเมินและสรุปผล 
 

            

 

5.  ระยะเวลา/สถานที่ 
 สิงหาคม 2561  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  

 

6.  งบประมาณ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 3,000 บาท 
 
7. หน่วยงานเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง   ได้แก่ ชุมชนอำเภอทัพทัน 
 
8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ       

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 80 ของอาสายุวกาชาด
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จำนวน   30   
คน  และเด็ก  จำนวน  100  คน  เข้า
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อ
สังคมหรือกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี 

ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 
 
 

ทดสอบการปฏิบัติจริง  
สังเกต   

2. ร้อยละ 80  ของอาสายุวกาชาดมี
ทักษะการทำงานและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ อันได้แก่  ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ การทำงานเป็นหมู่คณะ  
ทักษะในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
ตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในตัวของอาสายุว
กาชาด อยู่ในระดับดี 

ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 
การสังเกต  การทำกิจกรรม
กลุ่ม 
 
 

ทดสอบการปฏิบัติจริง  
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
อาสายุวกาชาดได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด เด็ก และเยาวชนเข้า

ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................           ลงชื่อ..........................................    
              (นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ)             (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ)                             (นายวิรัช  วริิยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                          ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคณุธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยฯ……83 

 

แผนงาน   ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย ฯ 

โครงการ   ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่  2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 

............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ตามแนวทางพระราชดำริ  ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต้องการเพ่ือปลูกฝังให้คนไทยได้ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  
พอประมาณและอยู่บนหลักของเหตุผลซึ่งจะนำพาให้สังคมและประเทศชาติรอดพ้นจากความจนและ
อยู่บนเงื่อนไขของหลักคุณธรรม 

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารทั่วไป   กลุ่มสาระสังคมศึกษา   
ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มการงานอาชีพเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน   เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง     
2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ตามแนวพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ฯ 
3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต  รู้จักการทำบัญชีครัวเรือน 
4. นักเรียนสามารถเรียนรู้  การทำแปลงนาข้าวอินทรีย์  ของโรงเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ได้ 

 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นที่ศึกษาค้นคว้าของนักเรียนทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
 ครูและนักเรียนเกิดความตระหนักและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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4. ระยะเวลาดำเนินการ 
เริ่มดำเนินการเมื่อ  เดือน 16 พฤษภาคม   2561 ถึง 31 มีนาคม     2562 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำศูนย์เรียนรู้   
2 ทำแปลงนาข้าวอินทรีย์   
3 การเลี้ยงปลาในกระชัง   
4 การปลูกพืชผักสวนครัว   

 
5. งบประมาณ   5,000 บาท 
 
6. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
1. เพื่อส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ 

-  ร้อยละ  95  ของศูนย์ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจมีบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนการสอน 
-  ร้อยละ  90  ให้ความสำคัญและ
สนใจเรียนเศรษฐกิจพอเพยีง 

-  สภาพบรรยากาศในห้องเรียน 
-  ผลงานนักเรียน 

2. เพื่อจัดทำแปลงนาข้าวอินทรีย ์ - ร้อยละ  100  ของครูที่มี   มีการ
ผลิตสื่อและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

-  แผนการจัดการเรยีนรู ้
-  สื่อการเรียนการสอน 

3.  ส่งเสริมใหผู้้เรียนตระหนักถึง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

-  ร้อยละ   95   ของนักเรียนเห็น
คุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง    
-  ร้อยละ  50  มีการเรียนรู้การบรู
ณาการกับกลุ่มสาระอื่น 

-  แบบสรุปการพานักเรียนไปทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี 
-  แบบสรุปการจดักิจกรรมรูปภาพ
กิจกรรม 

 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
              (นายไพบูลย์    วรนัยพินิจ)             (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                หัวหน้างานแผนงาน   
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายไพบูลย์    วรนัยพินิจ)                          (นายวิรชั    วริิยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                         ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย ฯ 

โครงการ   พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่  1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและอาคารประกอบสถานที่
ใช้อำนวยความสะดวกในด้านการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นสถานที่
ให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการภายนอก  ดังนั้นการพัฒนางานอาคารสถานที่และการจัด
บรรยากาศภายในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม สะอาด ปลอดภัย  มีความมั่นคงเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และเป็นที่ พักผ่อนของนักเรียนและชุมชนจึ งจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ดูแล 
บำรุงรักษาให้สวยงาม  เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย แข็งแรงและเกิดประโยชน์ ต่อ
ผู้เรียนและผู้ใช้งานและการบริการต่อชุมชนด้วย 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง ปลอดภัย  
2. เพ่ือให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  
3. เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

 4. เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ที่ดี  น่าพักผ่อนและอาศัย 
  
3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง ปลอดภัยในระดับด ี 
2. สิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  
3. สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในระดับด ี

 4. มีภูมิทัศน์ท่ีดี น่าพักผ่อนและอาศัยในระดับดี 
5. ร้อยละ 95 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับดี 
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

รายงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 15– 30 มี.ค. 61 นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือปรึกษาหารือ 
และวางแผนดำเนินงานตามโครงการ      

พ.ค. 61 นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
และฝ่ายบริหารทั่วไป 

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการให้มี
ประสิทธิภาพดังนี้ 
 3.1ปรับปรุงสถานที่นั่งพักผ่อนของนักเรียน 
 3.2 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และปรับภูมิทัศน์ 

มิถุนายน . 61 
 

ตลอดปีการศึกษา 

นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
นายตติย   พวงชื่น       
และฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

4. กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ 

มิ.ย. 61 – ก.พ. 62 นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
 นายตติย   พวงชื่น       
 และฝ่ายบริหารทั่วไป  

5. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ก.พ. – มี.ค. 62     นายตติย   พวงชื่น        
6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
และรายงานผล 

มี.ค. 62 นายตติย   พวงชื่น        

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ      1 เมษายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 
6. งบประมาณและทรัพยากร     105,000   บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและ เครื่องมือวัดและ ผู้รับผิดชอบ 
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ประเมินผล ประเมินผล 
1.    ร้อยละของอาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
ปลอดภัยอยู่ในระดับดี  

ประเมิน
มาตรฐานที่  11 

แบบประเมิน
มาตรฐานที่  11 

นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ 

2.   ร้อยละของสิ่งอำนวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ดี อยู่ในระดับดี 

ประเมิน
มาตรฐานที่  11 

แบบประเมิน
มาตรฐานที่  11 

นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ 

3.   ร้อยละของสภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งการเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดี 

ประเมิน
มาตรฐานที่  11 

แบบประเมิน
มาตรฐานที่  11 

นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ 

4.  ร้อยละมีภูมิทัศน์ที่ดี  น่าพักผ่อน
และอาศัยอยู่ในระดับดี 

ประเมิน
มาตรฐานที่  11 

แบบประเมิน
มาตรฐานที่  11 

นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ 

5. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพออยู่ในระดับดี 

สอบถามความพึง
พอใจของ
นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      9.1 อาคารสถานที่มีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย สะอาด ร่มรื่นและมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการบริหารงาน มีบรรยากาศภายในอาคารเรียนและภายในโรงเรียนมีสภาพที่ใช้งานได้ดีและ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 
      9.2 บุคลากรในโรงเรียน นักเรียนและชุมชนมีบรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการพักผ่อน 
 
 

ลงชื่อ.........................................     ลงชื่อ..........................................        
              (นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ)              (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                 หวัหน้างานแผนงาน   
 

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

             (นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ)                           (นายวิรชั   วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

 
แผนงาน   ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย ฯ 
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โครงการ   โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ข้อที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมกิจ  บุญมี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป     
.............................................……………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
               จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ผู้ปกครองและนักเรียน เกิดปัญหาด้าน
การเงินการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การออมเงิน โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงค่าของเงิน 
และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 มาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน คือ มีความพอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซ้ือสิ่งของที่
จำเป็นเหมาะสมกับฐานะของตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพ่ือนำไปใช้ในยามที่คับขัน
เพ่ือให้นักเรียนดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน 
  การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนรู้จักวาง
แผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และอนาคตของตนเอง เพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุดโรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์เห็นความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมที่ดีของนักเรียน 
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบการเงิน
การธนาคารอย่างถูกต้อง เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการด้านการออมทรัพย์ให้แก่นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมในด้านการประหยัด และการออมให้กับนักเรียน 
 2. เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคารให้กับนักเรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีเงินออม 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 80 ของนักเรียนและครูมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและออมเงิน 
 3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1) ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารมีเงินออมกับโรงเรียน
ธนาคาร 

2) ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากร. 
 
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 



กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคณุธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยฯ……89 

 

 

ขั้นตอน/ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

-วางแผนกิจกรรมการออมเงิน 
-วางแผนปรับปรุงสำนักงานโรงเรียน
ธนาคาร 

เมษายน   2561 นางสมกิจ บุญมี 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงานโรงเรียน
ธนาคารทัพทันอนุสรณ์ 

2 ขั้นดำเนินการ 
-จัดกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
-ปรับปรุงสำนักงานโรงเรียนธนาคาร 

พ.ค.61-ก.พ. 62 

3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
-ประเมินผลการดำเนินงาน 

 
มีนาคม 2562 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2561 
 
6. งบประมาณที่ใช้     

เงินงบประมาณ  จำนวน    2,000  บาท     
 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

นางสมกิจ บุญมีและคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์ 
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทัพทัน 
 
9.สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานโรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์ 
 
10. การติดตามและประเมินผล 
 แบบบันทึกสถิติสมาชิกโรงเรียนธนาคารและแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ 
 
 
 
 
 
11. ระดับความสำเร็จ 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนและครู
เป็นสมาชิกโรงเรียนธนาคารทัพทัน
อนุสรณ์ 

- นับสถิติจำนวนสมาชิก 
 

- แบบบันทึกสถิติสมาชิก 
 

2.ร้อยละ 80 ของ นักเรียนและครูมี
เงินออม 

- นับยอดเงินฝาก - สมุดบัญชีเงินฝาก 

 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีนิสัยการประหยัดและรู้จักการออมเงิน 
2. นักเรียนมีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับระบบธนาคาร 
3. นักเรียนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
                  (นางสมกิจ  บุญมี)                       (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ)                           (นายวิรชั  วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน     ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย ฯ 
โครงการ                             ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน             กลยุทธ์ที่ 2     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุธัญญา   วรนัยพินิจ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ                    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
…………….............................................................................................................................. ...................  
1.  หลักการ และเหตุผล 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักท่ีสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยมาแต่อดีตจนปัจจุบัน 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก ความสามัคคี เป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศใน
ทุกๆด้าน พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรักประดุจดังพ่อและแม่ของแผ่นดินในโอกาสนี้ชาว
ไทยยังได้แสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อพ่อและแม่ของตนเองไปพร้อมๆกัน ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานวัน
พ่อขึ้นเพ่ือให้นักเรียน ครูอาจารย์และบุคคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  รวมถึงกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อและแม่ผู้มีพระคุณของทุกคนอีก
ด้วย ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคมและ
สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาด
รากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุล  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มากขึ้นเป็นลำดับ เด็กและ
เยาวชนเจริญวัย ก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน   ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาคนให้มากข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ได้กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข      

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.  เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 
3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
      3.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ร้อยละ 85  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
      3.2  ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร้อยละ  85 
      3.3  ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 85 
      3.4   ผู้เรียนมีความประพฤติดี 
      3.5  ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
4.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
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รายงาน/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ 

พ.ค. 61 อ.สุธัญญา  และคณะครู 

2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. 61 อ.สุธัญญา   
3.  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม พ.ค. 61 อ.สุธัญญา  และ 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
4.   -  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      -  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 
      -  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ 
 

4.  ดำเนินการจัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม 
    4.1   กิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี  
    - วันแม่แห่งชาติ 
    - วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  
4.2 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
     -วันวิสาขบูชา           
     -วันมาฆบูชา 
     -วันอาสาฬหบูชา 
     - วันเข้าพรรษา 
     - วันออกพรรษา 
4.3  กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ 
4.4  กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
4.5 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
4.6 กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระสังคมและคณะ
ครูทุกคน 
อ.สุธัญญาและคณะครูทุก
คน 
 

 
อ.นิโรบล  พัฒนพงษ์ 
อ.สุธัญญา  วรนัยพินิจ 
อ.ขวัญล่า  อยู่พุ่ม 
อ.จันจิรา เชิมชัยภูมิ 
อ. ณิชาภัทร สุวรรณศรี 

    อ.นิโรบล  พัฒนพงษ์ 
อ.สุธัญญา  วรนัยพินิจ 

    อ.ขวัญล่า  อยู่พุ่ม 
    อ. อารีรัตน์  รุกขชาติ 

5.  รวบรวมผลของกิจกรรม มี.ค. 62 อ.สุธัญญา  วรนัยพินิจ 
6.   สรุปผล/เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนา/ปรับปรุงในปีต่อไป 

มี.ค. 62 อ.สุธัญญา  วรนัยพินิจ 
 
 

7.  นิเทศ  ติดตาม  ประเมิน ตลอดปี
การศึกษา 

รองผู้อำนวยการ 

8.  สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการประจำปี มี.ค. 62 อ.สุธัญญา  วรนัยพินิจ 
และครูกลุ่มสาระสังคม

ศึกษา 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 11 พฤษภาคม   2561  -  31  มีนาคม  2562 

https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=546759&Area_CODE=101742
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=485735&Area_CODE=101742
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6. งบประมาณ  จำนวน   30,000     บาท   
 
7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1   พระวิทยากร จำนวน 3 รูป 

7.2  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และครูผู้สอนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ทุกคน 
           7.3  นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ทุกคน 
 
8.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร     
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

- ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผู้เรียน 
-สอบธรรมศึกษา 

-แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
-ข้อสอบธรรมศึกษา 

2.ร้อยละผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจ  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
9.2   เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
9.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 
 

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

              (นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ)            (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                           (นายวิรชั  วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
แผนงาน                     ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย ฯ 
โครงการ                     การอบรมอาสายุวกาชาด  เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ 
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ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อ 2  
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ            นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ   
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
....................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ค่านิยมของคนไทยในการมีบุตรน้อยลง 
ส่งผลให้อัตราเกิดลดลง ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขมีมาก
ขึ้น ทำให้คนมีอายุยืนขึ้น ดังนัน้ในปัจจุบันโครงสร้างของประชากรจึงเปลี่ยนไปประชากรวัยเด็กมีสัดส่วน
ลดลง และมีแนวโน้มที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอัตราที่เร็วมาก กลุ่มวัยสูงอายุก็มีจำนวนเพ่ิมขึ้น 
อย่างไรก็ตามสุขภาพของผู้สูงอายุต้องประสบกับภาวะทุพลภาพระยะยาวการเจ็บปว่ยเรื้อรัง การ
เสื่อมสภาพของสมองและร่างกาย และประสบปัญหาถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้เลี้ยงดูเพ่ิมขึ้น จากการศึกษาขนาด
และแนวโน้มของประชากรสูงอายุ การเพ่ิมขนาดและสัดสว่นประชากรสงูอายุไทยยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2573 แสดงว่าอีก
ประมาณ 15 ปีข้างหน้า หรือในปี พ.ศ. 2568 จำนวนผู้สูงอายจุะเพ่ิมขึ้นเป็น 14.9 ล้านคนหรือคิดเป็น 2 
เท่าของประชากรสูงอายุในป ีพ.ศ. 2552 และในป ีพ.ศ. 2573 จะเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 17.8 ลา้นคนหรือคิด
เป็นร้อยละ 25 (ประมาณ 1 ใน 4) ของประชากรไทยทั้งประเทศ การเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่าง
รวดเร็วนี ้จึงเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีการเตรียมการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลดา้นสุขภาพ
และการส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี สำหรับผู้สูงอายุตลอดจนการคุ้มครองดูแลให้ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึง
บริการที่จำเปน็ขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต (แผนกลยุทธ์และพิทักษ์ผู้สูงอายุ,2555:1) 

สภากาชาดไทย มีวิสยัทัศน์ดำเนินการเพ่ือมนุษยธรรมตามหลกัการกาชาดสากลเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้มีความเปน็อยู่ที่ดีได้  โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 4 ของสภากาชาดไทย 
ว่าด้วยเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของประชาชน” และผลผลิตที่ 8 “คุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้นของ
ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส  ตามต้นแบบสภากาชาดไทย”  จากความสำคัญของหลกัการดังกล่าว
ข้างต้นและนโยบายของสภากาชาดไทย  สำนักงานยวุกาชาด ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของสภากาชาดไทย  มีพันธกจิ
ปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของ
กาชาดในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการอาสาสมัครและส่งเสริมการมีสมัพันธภาพที่ดี 
มีศรัทธาต่อกาชาด และเข้ารว่มกิจกรรมกับกาชาดได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการอบรมอาสายุวกาชา 
เรื่อง การดูแลผู้สูงอาย ุ(ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย)ขึ้นเพ่ือตอบรับนโยบายของสภากาชาดไทย ในเรื่อง
การดูแลผู้สูงอาย ุ ปลูกฝังให้อาสายุวกาชาด (เยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา) อายุระหว่าง 
15 – 25 ป ี มีความรู้  ทักษะและสามารถนำไปใชใ้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกวิธี ตามหลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงอายุ ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ 
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มีทัศนคติที่ดี มีความเอ้ืออาทรต่อผู้สูงอายุและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกวิธี  

 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 80 ของอาสายุวกาชาดจากชมรมอาสายุวกาชาด จำนวน 30 คน ผ่านเกณฑ์การ
อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ อยู่ในระดับดี  
 2. ร้อยละ 80 ของอาสายุวกาชาดมีความรู้ในเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุเข้าใจผู้สูงอายุในด้านการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกวิธีด้วยความมีคุณธรรม
และความเอ้ืออารี อยู่ในระดับดี 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

 
ที ่

 
วิธีการดำเนินงาน 

ระยะเวลา ประจำปี 2561 
2560 2561 

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 ขออนุมัติโครงการ             
2 ประชุมวางแผนการจัด

อบรมและติดต่อ
วิทยากร 

            

3 ดำเนินงานตาม
โครงการฯ 

            

4 ประเมินและสรุปผล 
 

            

 
5. ระยะเวลา/สถานที่ 
 27-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา/กิจกรรมการอบรมและผู้รับผิดชอบ 
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ที ่ หัวข้อรายวิชา วิทยากร 
1     บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
    การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
ของผู้สูงอายุ 

นางสุนันทา  โลหะการก 

2 
 

การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน นางสุนันทา  บางบุญฤทธิ์ 

3  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
    -  อาหารและโภชนาการ 
    -  อารมณ์ อุบัติเหตุ อดิเรก 
    -  อนามัย  อุจจาระ  อากาศ 

นางสุนันทา  บางบุญฤทธิ์ 
นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 

4  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การออกกำลังกาย  นางจิราพร  กิจธัญญปรีดา 
5 การใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการเคลื่อนไหว 

 
นางจิราพร  กิจธัญญปรีดา 
นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ  (ผู้ช่วย) 
นางชุมสิน  แสงแก้ว 

6 ทักษะพ้ืนฐานในการดูแลผู้สูงอายุ 
    -  การดูแลกิจวัตรประจำวัน 
    -  การป้อนอาหาร 

นางจิราพร  กิจธัญญปรีดา 
นางพัชรา  เลิศวรกิจสกุล (ผู้ช่วย) 
นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ  (ผู้ช่วย) 

7 การดูแลอาการผิดปกติและโรคเรื้อรัง (ไข้ ท้องเสีย 
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน) 

นางชุมสิน  แสงแก้ว 
นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ  (ผู้ช่วย) 

8  การวัดสัญญาณชีพ นางสุนันทา  โลหะการก 
9 การใช้ยา  การปฐมพยาบาล  การนำส่งสถานพยาบาล นางสุนันทา  บางบุญฤทธิ์ 
 

7.  งบประมาณ   
 งบประมาณจาก สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  จำนวน  5,000 บาท   
 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี   ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยา  ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของอาสายุว
กาชาดจากชมรมอาสายุวกาชาด 
จำนวน 30 คน ผ่านเกณฑ์การ
อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
อยู่ในระดับดี 

ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 
 

ทดสอบการปฏิบัติจริง  
สังเกต  ใบงาน 

2. ร้อยละ 80 ของอาสายุว
กาชาดมีความรู้ในเรื่อง การดูแล
ผู้สูงอายุเข้าใจผู้สูงอายุในด้าน
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ สามารถให้การดูแล
ผู้สูงอายุได้อย่างถูกวิธีด้วยความ
มีคุณธรรมและความเอ้ืออารี อยู่
ในระดับดี 

ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
การสังเกต  การทำกิจกรรมกลุ่ม 
 
 
 

ทดสอบการปฏิบัติจริง  
 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      อาสายุวกาชาดมีความรู้ ทักษะในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่
ได้รับไปใช้ในการดุแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้ 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................     ลงชื่อ..........................................        
              (นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ)             (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายไพบูลย์    วรนัยพินิจ)                             (นายวิรัช  วริิยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                         ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
แผนงาน                     ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย ฯ   
โครงการ   อบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล 
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ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อ 2  
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ            นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ   
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
        จากสภาพปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ความ
ไม่สงบในบ้านเมือง ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้น จะทวีความรุนแรงมากน้อย
เพียงใด หรือขยายวงกว้างมากข้ึนเท่าใด อันปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
เยาวชนไทยอย่างแน่นอนจากเหตุผลที่กล่าวมา จำเป็นต้องมีอาสาสมัครที่ทำการช่วยเหลือปฐม
พยาบาลเบื้องต้นก่อนหน่วยงานทางแพทย์จะมาถึงซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ต้องเป็นผู้มีความรู้  ความ
เข้าใจ มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทันท่วงที อันเป็นการลดความสูญเสีย
และป้องกันความพิการที่อาจเกิดข้ึนได้ 
        ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญว่าเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์แก่เยาวชนในการเข้าร่วมการจัดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล เพ่ือให้เยาวชนไทยมี
ความรู้และทักษะในการเป็นที่พ่ึงพาได้และสามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
        1)  เพ่ือสร้างอาสายุวกาชาดให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเรื่องการปฐมพยาบาล 
        2)  เพ่ือสร้างจิตสำนึกแก่อาสายุวกาชาดในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คน
ในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
         
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 80 ของอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จำนวน 30 คน ผ่านการอบรม
หลักสูตรการปฐมพยาบาลอยู่ในระดับดี  
           2. ร้อยละ 80 ของอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีมีความรู้ และทักษะเรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ซึ่งสามารถถ่ายทอดขยายผลเรื่องการปฐมพยาบาลแก่เครือข่ายอาสายุวกาชาด อยู่
ในระดับดี 
 
 
 
 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
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ที ่

 
วิธีการ

ดำเนินงาน 

ระยะเวลา ประจำปี 2561 
2560 2561 

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 
 

ขออนุมัติ
โครงการฯ  

            

2 ประชุม
วางแผนการ
จัดอบรมและ
ติดต่อวิทยากร 

            

3 ดำเนินงาน
ตามโครงการฯ 

            

4 ประเมินและ
สรุปผล 

            

 
5. ระยะเวลา/สถานที่ 
 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 
 
6. เนื้อหา/กิจกรรมการอบรมและผู้รับผิดชอบ 
 
ที ่ หัวข้อรายวิชา วิทยากร 
1. การกาชาดและบทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาด นางชุมสิน  แสงแก้ว 
2. ระบบสำคัญของร่างกาย หลักการปฐมพยาบาล การ

ประเมินอาการผู้บาดเจ็บ การจัดท่านอนท่ีปลอดภัย 
นางชุมสิน  แสงแก้ว 

3. บาดแผล แผลไหม้ การห้ามเลือด การใช้ผ้าพันแผล การ
ป้องกันภาวะช็อก การเสียเลือด 

นางสาวจิราพร  กิจธัญญปรีดา 
นางชุมสิน  แสงแก้ว 

4. การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการสำลักน้ำใน
ผู้ใหญ่ 

นางชุมสิน  แสงแก้ว 
นางสาวจิราพร  กิจธัญญปรีดา 
นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 

5. การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการสำลักน้ำในเด็ก
และทารก 

นางสาวจิราพร  กิจธัญญปรีดา 
นางชุมสิน  แสงแก้ว 

6. การบาดเจ็บของกระดูกและข้อ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ นางสาวจิราพร  กิจธัญญปรีดา 
นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ  

7. การเป็นลมชัก  สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย  พิษจากสัตว์ นางชุมสิน  แสงแก้ว 
 
7. งบประมาณ    จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 2,500 บาท 
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8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี   ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยา  ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 
 
9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของอาสายุว
กาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
จำนวน  30   คน ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล
อยู่ในระดับดี 

ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 
 

ทดสอบการปฏิบัติจริง 
สังเกต  ใบงาน 

2. ร้อยละ 80 ของอาสายุว
กาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มี
มีความรู้ และทักษะเรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่ง
สามารถถ่ายทอดขยายผลเรื่อง
การปฐมพยาบาลแก่เครือข่าย
อาสายุวกาชาด อยู่ในระดับดี 

ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
การสังเกต  การทำกิจกรรมกลุ่ม 
 
 
 

ใบกิจกรรม  ทดสอบการ
ปฏิบัติกิจกรรม  เกม  
 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            อาสายุวกาชาดมีความรู้ ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถถ่ายทอดขยายผล
เรื่อง การปฐมพยาบาลต่อไป 
 
   

 ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................    
              (นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ)               (นางรวีวรรณ   จันทรช์ื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                 หวัหน้างานแผนงาน   
 

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

             (นายไพบูลย์    วรนัยพินิจ)                          (นายวิรชั  วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                       ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
แผนงาน   ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย ฯ   
โครงการ    สร้างฝันสู่ลูกมดแดง 
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ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที ่1   
กลุ่มงาน                      กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ            นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา  
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับ
ทุกคนให้มีโอกาสมีความรู้ เพ่ือพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทำงาน 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง  เปิดโลกกว้างทางการศึกษา  นำเสนอ
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมไปถึงการจัดหา
ทุนการศึกษา  และการบริการอื่นๆ จึงเป็นส่วนสำคัญท่ีจำทำให้สอดคล้องและบรรลุนโยบายดังกล่าว 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คำแนะนำ  คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถสร้างทางเลือก และมีโอกาสได้ศึกษาต่อเพ่ิมมากข้ึน 
 

4. วิธีดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมชี้แจงเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม เมษายน 2561 ธัญญารักษ์ 
2.จัดทำกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เสนอกิจกรรมเพ่ือขอ
อนุมัติ 

เมษายน 2561 ธัญญารักษ์ 

3.ดำเนินการจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมสร้างฝันสู่ลูกมดแดง 
- กิจกรรมจากพ่ีสู่น้อง 
- กิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบ 
- กิจกรรมเลาะรั้วมหาวิทยาลัย 

พฤษภาคม 2561 
ถึง 

มีนาคม 2562 

ครูทุกคน 

4.ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ พฤษภาคม 2561 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 2562 

ครูทุกคน 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5.นำผลการประเมินมาสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 มีนาคม 2562 ครูทุกคน 
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6.สรุปผลการดำเนินกิจกรรม และรายงานผลการประเมิน
กิจกรรมแนะแนว 

มีนาคม 2562 ธัญญารักษ์ 

 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ  
  1 พฤษภาคม 2561 ถึง  31 มีนาคม  2562 
 
6. งบประมาณที่ใช้    จำนวน   5,000  บาท     
 
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - งานแนะแนวโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 - มหาวิทยาลัยต่างๆ 
 
8. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อเพ่ิมมากข้ึน สถิติร้อยละ แบบสำรวจ 
  

 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนสามารถได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 9.2 จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาต่อมีมากขึ้น 
   
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
              (นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา)            (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                          (นายวิรชั    วริิยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

แผนงาน    ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย ฯ 
โครงการ                               สัมพันธ์กับชุมชน 
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ลักษณะโครงการ                     ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      มาตรฐานที่ 1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ         กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 หมวด4 มาตรา 29 ให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและสถาบันต่างๆ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ
แสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การพัฒนาระหว่างชุมชน และหมวด๘(๒) ให้บุคคลและครอบครัว ชุมชนและสถาบันอ่ืนระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ตามความเหมาะสมและความจำเป็น 
สถานศึกษาจึงจัดวางระเบียบรองรับงานสัมพันธ์ชุมชนเพ่ือให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน          
2.  เพ่ือให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน 
3.  เพ่ือให้บุคลากรของสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและสถาบันต่างๆ 
4.  เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและสถาบันต่างๆ 
5.  เพ่ือให้สถานศึกษาให้บริการและร่วมมือการทำกิจกรรมและพัฒนาชุมชน 
 

3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
เชิงคุณภาพ 

1. ชุมชนได้ศึกษาหาความรู้และรับบริการความรู้ต่างๆจากสถานศึกษา          
2. สถานศึกษามีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
3. บุคลากรของสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  หน่วยงานราชการ 
4. สถานศึกษากับทางราชการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ  

มีการประสานความร่วมมือกันพัฒนางานต่างๆเป็นอย่างดี 
5.  สถานศึกษาบริการและร่วมมือการทำกิจกรรมและพัฒนาชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1.  สถานศึกษาบริการความรู้ต่างๆให้กับชุมชนได้ร้อยละ 80  
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2.  สถานศึกษามีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 80  
3.  บุคลากรของสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการ ร้อยละ 80  
4.  สถานศึกษากับทางราชการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันต่างๆมี 

การประสานความร่วมมือกันพัฒนางานต่างๆร้อยละ 80  
5.  สถานศึกษาบริการและร่วมมือการทำกิจกรรมและพัฒนาชุมชน ร้อยละ 80  
 

4. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 

 
พ.ค. 61 – ก.ค. 61 นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 

คณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาล 
    ทัพทัน 

 

ธ.ค. 61 – ม.ค. 62 นางจันจิรา เชิมชัยภูมิ 
นางสาวอารีรัตน์  รุกขชาติ 
คณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

3. กิจกรรมงานประจำปี ณ วัดทัพทัน 
   วัฒนาราม 

ม.ค. 62 – ก.พ.62 นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 
และคณะครู 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2561 
 
6. งบประมาณ 
 - เงินงบประมาณ 1,400 บาท 
 - เงินนอกงบประมาณโรงเรียนจำนวน   41,000  บาท     
 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 -  ชุมชน 
 -  หน่วยงานราชการ เทศบาล  อำเภอ  

 -   ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 

8. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
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1. ร้อยละ 80     ของนักเรียนที่
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตนเองเหมาะสมกับช่วงวัย       
2.  ร้อยละ  80  ของนักเรียนที่
มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
3.  ร้อยละ  80  ของนักเรียนที่
เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทยและแสดงออกได้เหมาะสม
กับช่วงวัย 
 

1.  สอบถามความคิดเห็น               
2.  นับความถี่ของการส่ง 
     หนังสือราชการ 
3.  แบบประเมินความ พึง
พอใจ4.  บันทึกการประชุม 
      
 

1. แบบสอบถาม 
2. ทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือสาร 
    บรรณ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
4.  บันทึกการประชุม 
5. การจัดกิจกรรม 
 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ชุมชนได้ศึกษาหาความรู้และรับบริการความรู้ต่างๆจากสถานศึกษา          
2.  สถานศึกษามีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
3.  บุคลากรของสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน หน่วยงานราชการ และสถาบัน

ต่างๆ 
4.  สถานศึกษากับทางราชการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ มีการ

ประสานความร่วมมือ กันพัฒนางานต่างๆเป็นอย่างดี 
5.  สถานศึกษาบริการและร่วมมือการทำกิจกรรมและพัฒนาชุมชน 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
              (นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์)                  (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายไพบูลย์    วรนัยพินิจ)                      (นายวิรัช  วริิยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

แผนงาน   ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย ฯ 
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โครงการ   อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอนุชา  วิทยารัตน์   
กลุ่มที่รับผิดชอบ   บริหารงานทั่วไป 
............................................................................................................................. .......................... 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน เกิดจากการกระทำกิจกรรมของมนุษย์ที่ได้
กระทำมาตั้งแต่เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
จึงทำให้ทรัพยากรลดลงอย่างรวดเร็วการเพ่ิมข้ึนของประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ผลกระทบใหญ่ที่มีต่อมนุษย์และสังคม ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง 
ปัญหาน้ำท่วม  และปัญหาภาวะโลกร้อนอีกท้ังการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันมีความรีบเร่งในการ
ทำมาหากินเพ่ือความอยู่รอดทำให้เกิดการละเลยเอาใจใส่ในการเลือกผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงขาดความตระหนักในการ
เลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
บางชนิดยังเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม 
จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อม 

รับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
2. ร้อยละ 80  นักเรียนเกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 

น้อมรับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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รายงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 15– 30 มี.ค. 61 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 
2. ประชุมคณะครูกลุ่มสาระฯ เพื่อ
ปรึกษาหารือ และวางแผนดำเนินงานตาม
โครงการ       

พ.ค. 61 –  พ.ค. 62 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 

3. ปรับปรุงตกแต่งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การเรียนรู้ 

พ.ค. 61 –  พ.ค. 62 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 

4. กิจกรรมการจัดการขยะ 
    - การคัดแยกขยะ 
    - การนำขยะมารีไซเคิล 
    - การนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 

พ.ค. 61–  พ.ค. 62 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 

5. กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารเคมี พ.ค. 61–  พ.ค. 62 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 
6. โครงการปลูกต้นไม้ในโรงเรียน 
   - ปลูกต้นไม้วันเข้าพรรษา 
   - ปลูกต้นไม้วันแม่ 

ก.ค. – ส.ค. 2561 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 

7. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 
   - การประชาสัมพันธ์ 
   - การปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียน 
   - การประกวดเขียนเรียงความ/วาดภาพ 

มิถุนายน 2561 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 

8. กิจกรรมการประดิษฐ์จากของเหลือใช้ พ.ค. 61–  พ.ค. 62 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 
9. กิจกรรมสวมใส่เสื้อผ้าไทย พ.ค. 61–  พ.ค. 62 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 
10. การจัดรายการเสียงตามสาย พ.ค. 61–  พ.ค. 62 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 
11. กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ 

มิ.ย. 61 – ก.พ. 62 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 

12. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ก.พ. – มี.ค. 62 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 
13. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
และรายงานผล 

มีนาคม  2562 นายอนชุา  วทิยารัตน์ 

 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ     16 พฤษภาคม 2561 -   28 กุมภาพันธ์ 2562 
 
6.  งบประมาณและทรัพยากร        10,000    บาท 
 
7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง   คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
 
8.  ระดับความสำเร็จ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  

ประเมินตาม
มาตรฐานที่  6.1/6.3 

แบบประเมินตาม
มาตรฐานที่  6.1/6.3 

นายอนชุา  วทิยารัตน ์ 

8.2 ร้อยละ 80  นักเรียนเกิด
ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และน้อมรับปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ประเมินตาม
มาตรฐานที่  6.1/6.3 

แบบประเมินตาม
มาตรฐานที่  6.1/6.3 

นายอนชุา  วทิยารัตน ์
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนในโรงเรียน มีความรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ 

2. นักเรียนในโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากสารเคมี ร่วมใจกันอนุรักษ์รักษา
สิ่งแวดล้อม และอยู่อย่างพอเพียง 
  3. นักเรียนเกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมรับ
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................     ลงชื่อ..........................................        
              (นายอนุชา  วิทยารัตน์)            (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                              หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายไพบูลย์    วรนัยพินิจ)                           (นายวิรชั  วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                       ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

แผนงาน                     ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย ฯ 
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โครงการ    อบรมหลักสูตร “พ้ืนฐานยุวกาชาด” 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ข้อ 2  
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2  
ผู้รับผิดชอบ            นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ   
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน  มิถุนายน  2561 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทย  มีภารกิจในการปลูกฝังและอบรมเยาวชน อายุ
ระหว่าง 15-25 ปี ให้เป็นคนดี มีจิตอาสา และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สภากาชาดไทยข้อที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผลผลิตที่ 11 ระบบการ
จัดการอาสาสมัครแบบบูรณาการ ทั้งนี ้เพ่ือสร้างอาสายุวกาชาดมีทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการกาชาด 
ยุวกาชาด  เกิดการสร้างสรรค์พลังเยาวชนที่พร้อมจะเติบโตขึ้น เป็นพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจ
กาชาดที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานพัฒนาเยาวชน ในการ
ทำงานร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 ดังนั้น  เพื่อสนับสนุนหลักการและเหตุผลดังกล่าว ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ จึงได้จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตร “พ้ืนฐานยุวกาชาด” ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนภารกิจของสำนักงานยุวกาชาดในการปลูกฝังอบรมเยาวชน อายุระหว่าง 
15-25 ปี ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคมด้วยจิตอาสา 

2. เพ่ือให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทยและเกิดทักษะใน
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

 
3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 80 ของอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จำนวน 30 คน ผ่านการอบรม
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดอยู่ในระดับดี 
 2. ร้อยละ 80 ของอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของ
สภากาชาดไทยและเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
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ที ่

 
วิธีการดำเนินงาน 

ระยะเวลาประจำปี 2561 
2560 2561 

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 ขออนุมัติโครงการฯ              
2 ประชุมวางแผนและ

ติดต่อวิทยากร 
            

3 ดำเนินงานสนับสนุน
การฝึกอบรมหลักสูตร     
“พื้นฐานยุวกาชาด”  

            

4 ประเมินและสรุปผล
การอบรมหลักสตูร       
“พื้นฐานยุวกาชาด” 
ประการประจำปี
งบประมาณ 2561 

            

 
5.  ระยะเวลา/สถานที่ 
 จัดอบรม วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และศึกษาดูงาน
สภากาชาดไทย วันที่ 30 มิถุนายน 2561  
 
6. โครงสร้างของหลักสูตร 

กรอบเนื้อหาการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด”  
ที ่ กรอบเนื้อหา จำนวนชั่วโมง 
1 รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี
2 กาชาดไทยและยุวกาชาด 1 ชั่วโมง 30 นาท ี
3 บทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน 1 ชั่วโมง 30 นาท ี
4 พิธีต้อนรับและกลุ่มสัมพันธ์ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี
5 การปฐมพยาบาล         6 ชั่วโมง 
6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ 6 ชั่วโมง 
7 RCY GAME 1 ชั่วโมง 30 นาท ี
8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่อง การดูแลตนเองและผู้อ่ืน 5 ชั่วโมง 30 นาท ี

 
 

7.. งบประมาณ  จากสำนักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทย เป็นเงิน 3,000 บาท 
 
8.  หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง   ได้แก่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  สนง.เหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี   ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยา  ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนห้วยคต
พิทยาคม 
9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของอาสายุวกาชาด
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จำนวน 30 
คน ผ่านการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน
ยุวกาชาดอยู่ในระดับดี 

ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 
 

ทดสอบการปฏิบัติจริง 
สังเกต  ใบงาน 

2. ร้อยละ 80 ของอาสายุวกาชาด
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีความรู้  
ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาด
ไทยและเกิดทักษะในการจัดกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ อยู่ในระดับดี 

ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน การสังเกต  การทำ
กิจกรรมกลุ่ม 
 

ใบกิจกรรม  ทดสอบ
การปฏิบัติกิจกรรม  
เกม  
 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้สนับสนุนภารกิจของสำนักงานยุวกาชาดในการปลูกฝัง อบรมเยาวชนอายุระหว่าง 
15-25 ปี ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคมด้วยจิตอาสาเพ่ือมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

2. อาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทยและเกิดทักษะในการ 
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  

3. อาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นคนดี มีคุณธรรม  
 
 
  

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
              (นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ)             (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 

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

             (นายไพบูลย์    วรนัยพินิจ)                            (นายวริัช   วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                       ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ 
แผนงาน  พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน ศิลปะฯ 

โครงการ    ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ 
   พัฒนาความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  จุฑาภรณ์ กองกลิ่น 
กลุ่มที่รับผิดชอบ         กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรู้ศิลปะ  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล   
ความเป็นมาของรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น  และรากฐานทางวัฒนธรรม  ค้นหาศักยภาพความสนใจ
ส่วนบุคคล  ฝึกการเรียนรู้  การสังเกต  ซึ่งนำไปสู่ความรัก  ความเห็นคุณค่า  และความซาบซึ้งใน
คุณค่าของศิลปะและสิ่งรอบตัว   พัฒนาเจตคติ  สมาธิ  มีทักษะกระบวนการ  วิธีการแสดงออก 
การคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาท  ของศิลปกรรมในสังคม  ด้วยลักษณะ
ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้เทคนิควิธีการนำเสนอ  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออก
อย่างอิสระ  ทำให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีสุนทรียภาพ  และเห็นคุณค่าของ
ศิลปะ    

การสร้างความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ไม่อาจเกิดข้ึนได้ถ้าปราศจากความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสม  ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ต้องการปัจจัยที่
ส่งเสริมการเรียนรู้  ซึ่งรวมไปถึงวัสดุ  อุปกรณ์ทางการศึกษา  การสร้างบรรยากาศ  และการกระตุ้นที่
เร่งเร้าให้พวกเขาบรรลุบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเองได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ได้แสดงออกอย่าง 
เต็มความสามารถตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ 

2.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษให้มีความเป็นเลิศ 

3.  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เกิดความรัก  และเห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ 

4.  เพ่ือสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีดีต่อไป 

5.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน   
               ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
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3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ที่เรียนรายวิชาศิลปะ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ ได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เต็มความสามารถและศักยภาพของตนเอง 
2.   ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมด้าน

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
  

4.  วิธีดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผนเพ่ือกำหนดกิจกรรมและ
งบประมาณ 

มี.ค. 61 ครูจุฑาภรณ์ 
ครูกุลธิดา 
ครูขนิษฐา 

2.  ดำเนินกิจกรรม  ดังนี้ 
2.1.  พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้าน
ดนตรีไทย-นาฏศิลป์ 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาดนตรีสากล 

พ.ค. 61 - เม.ย. 62  
ครูจุฑาภรณ์ 

 
ครูกุลธิดา 

 
ครูขนิษฐา 

3. สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. 61 - เม.ย. 62  
4. กำกับติดตามประเมินผล พ.ค. 61 - เม.ย. 62  
5. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน พ.ค. 61 - เม.ย. 62  
 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ค. 61 - เม.ย. 62 
 
6.  งบประมาณ     70,000  บาท 
 
7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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8. ระดับความสำเร็จ  
    

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนจำนวน  80%  ได้รับ
ความรู้และมีประสบการณ์จาก
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

1.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนศิลปะของ
นักเรียน 
 

 

1. กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
2. ผลงานของนักเรียนที่ร่วม
กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

2.นักเรียนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ในด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ ของตนเองให้
ผู้อื่นได้รับรู้  และมีความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในศิลปะ 

1.การแสดงความคิดเห็นจาก
การตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

1. แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน  ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ของตนเอง 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  สามารถนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้  นำมาเป็นพ้ืนฐานใน 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้   

3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ  ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  และนำไปสู่การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ได้ 

 
 
 
ลงชื่อ..................................                                  ลงชื่อ ......................................... 
(นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น)                                     (นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น)    
        รับผิดชอบโครงการ                                            หัวหน้างานแผนงาน 
 
 
ลงชื่อ..........................................                ลงชื่อ..........................................          
  (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                            (นายวริัช  วิริยาภรณ์ประภาส)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ         ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
        ผู้เห็นชอบโครงการ                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน ฯ 
โครงการ  ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ 
..................................................................................... ........................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 โสตทัศนูปกรณ์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในอันที่จะช่วยให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผล
มากยิ่งขึ้น โสตทัศนูปกรณ์  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ ประเภทเครื่องเสียง และประเภทเครื่องฉาย 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์เฉพาะทาง สำหรับผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ที่ผ่านการฝึกฝนการใช้งาน เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณบางหน่วยงานไม่สามารถจัดหา อุปกรณ์
เพ่ือใช้ในการผลิตสื่อและให้บริการเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมีความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจะต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่การให้บริการกับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน การบริการงานโสต
ทัศนศึกษาเป็นงานที่ให้บริการกับนักเรียน - ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนและ
บุคคลภายนอกท่ีมาขอใช้งาน ดังนั้นเพ่ือให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่
พอเพียงและทันสมัย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือใหบ้ริการนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือใหบ้ริการหน่วยงานภายนอก 
2.3 เพ่ือใช้ในงานผลิตสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.1. ด้านปริมาณ   
              ร้อยละ 95 ของครูและนักเรียนในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ใช้งานอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

3.2.  ด้านคุณภาพ   
         ให้บริการด้านสื่อสารการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษาให้สามารถจดัการเรียน 
      การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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 4. ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  สำรวจวสัดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในกลุ่มงาน
โดยทั่วไปและกิจกรรมที่ต้องการจัดทำ 
2. ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
3. เสนอโครงการ 
4. ดำเนินการตามโครงการ 
    - จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียงและ 
       อุปกรณ์ต่อพ่วงในห้องประชุมทั้ง 3 ห้อง 
    - ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
    - ปรับปรุงอุปกรณ์โสตฯที่ชำรุดเสียหาย 
5. ประเมินผลโครงการ 
6. รายงานผลการดำเนินการ 

1 มี.ค 61 – 16 มี.ค. 61 
 

17 มี.ค. 61 
26 มี.ค. 61 

 
11 มิ.ย. 61 

 
2 ก.ค. 61 

ตลอดปีการศึกษา 
11 มี.ค. 62 
15 มี.ค. 62 

กลุ่มงานโสตฯ 

 
5. งบประมาณ   จำนวน   20,000  บาท 
 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ     

 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย ์
 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

7.1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
7.2 กลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไป 
7.3 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
7.4 กลุ่มงานบริหารบุคคล 
7.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
7.6 หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

 
8. ระดับความสำเร็จ 
   

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  
1. ร้อยละของครูและนักเรียนในโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ได้ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

การตรวจสอบ  
การสังเกต 

แบบสำรวจ 

2. ร้อยละของครูได้ใช้บริการด้านสื่อสารการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบ 
การสังเกต 

แบบสำรวจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับบริการจากการจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
9.2 หน่วยงานภายนอกได้รับบริการจากการจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมาขอใช้บริการ 
9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาผลิตสื่อการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
9.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................     ลงชื่อ..........................................        
              (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)             (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ............................................. 
             (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                           (นายวิรชั   วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ……118 

 

แผนงาน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน ฯ 
โครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐาน 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประกายรัตน์   สงฆ์โนนเหล็ก 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.   2542   ระบุว่า  การจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความ สามารถสูงสุด  และจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด  ความสนใจของ
ผู้เรียน  ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์  เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  
จากแนวคิดดังกล่าว   โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  ทั้งในรูปของโครงการ  กิจกรรม  สอดแทรกกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในการ
เรียนการสอนทุกสาระการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  และนำผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้
และเสริมสร้างประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  ทั้งในรูปแบบ ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา    
ทัศนศึกษา ค่ายวิชาการและอ่ืน ๆ ซึ่งการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดใน
ระดับดี 
 โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยได้ปรับกิจกรรมต่าง ๆ  ให้น่าสนใจ และ
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการสื่อสาร 
และสารสนเทศการเรียนรู้ ในระบบ ICT  ให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น  
 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหา

ไดอ้ย่างมีเหตุผล 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                    

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.3 เพ่ีอให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุกการเรียนรู้ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมตามข้ันตอน และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ชื่นชมใน

ผลงาน 
 
3. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ   

 3.1 นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียน 
 3.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ไปใช้ใน 

ชีวิตประจำวัน 
           3.3 กิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพระดับดี 
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4.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
 

รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนเตรียมงาน 
1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ  เพื่อ
วางแผนการดำเนินการ 
2. จัดประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจงครู 

 
พ.ค. 61 

 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
และนางประกายรัตน ์

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
1. พัฒนาการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาการผู้เรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
สนองตอบตามศักยภาพผู้เรียน  
 

 
พ .ค . 61 - 
มี.ค .62 

 

 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
และนางประกายรัตน ์

ขั้นการประเมินผลโครงการ 
1. ติดตามผล ประเมินผล 
2. สรุปโครงการและรายงานประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 
 

 
มี.ค .62 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
และนางประกายรัตน ์
 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
       16  พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 
6. งบประมาณ 70,000 บาท  
 
7. หน่วยงาน /ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
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8. ระดับความสำเร็จ 
   

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  
1. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ตนเอง กำหนด เนื้อหาสาระ  
กิจกรรมที่สอด คล้องกับความสนใจและความ
ถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  

 การตรวจสอบ  
 การสังเกต 
 

แบบสำรวจ 

2. ร้อยละของครูที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง 
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
สรุปองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 

 การตรวจสอบ การ
สังเกต 
 

แบบสำรวจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

9.2 ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
9.3 ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนองตอบตามศักยภาพผู้เรียน

รายบุคคลอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................     ลงชื่อ..........................................        
         (นางประกายรัตน์   สงฆ์โนนเหล็ก)           (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                             หวัหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ............................................. 
             (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                           (นายวิรชั   วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน ฯ 
โครงการ  พัฒนาสุขภาพบุคลากร 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเต็มสิริ  เคนคำ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
......................................................................................................................................... ....................... 
1. หลักการและเหตุผล 
          สุขภาพมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่ง  บุคลากรในสถานศึกษาในโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์สมควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุก  ๆ ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บางท่านอาจละเลยไม่
ใส่ใจสุขภาพ  ไม่ว่าง หรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทำให้ละเลยในเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีและ
เมือ่พบปัญหา 
 ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนเห็นว่าการตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญต่อบุคลากรทุกคน จึง
ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี  2561 ขึ้น  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลทัพทันมา
รับบริการถึงที่โรงเรียน 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรในโรงเรียนโดยจัด บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับ
บุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน 

2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้บุคลากรทุกท่านหันมาใส่ใจสุขภาพของตน 
3. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วยการให้เข้าอบรมและเข้าคอร์สออกกำลังกายแก้ไข

พฤติกรรมการบริโภค  
 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ     
1. ร้อยละ 80 ของครู และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของครู และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและนำไปสู่

การมีสุขภาพดี 
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4. ขั้นตอนในการดำเนนิงาน 
 

ที ่ งาน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  เขียนโครงการเสนอทางโรงเรียน พ.ค.  61 นางสาวเต็มสิริ 
2. ประสานงานกับทางโรงพยาบาลและนัดหมายวันตรวจ

สุขภาพ 
มิ.ย. 61 นางสาวเต็มสิริ 

3. ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู อาจารย์ทราบ มิ.ย. 61 นางโกสุมภ์ 
4. ทางโรงพยาบาลมารับบริการตรวจสุขภาพท่ีโรงเรียนตามนัด มิ.ย. 61 นางสาวเต็มสิริ 
5. ทางโรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจมาให้ทราบ หาทางแก้ไขโดย

ให้ มีการตรวจ IN BODY เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร  เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภค   การออกกำลังกาย   

มิ.ย. 61 นางโกสุมภ์
นางสาวเต็มสิริ 

5. ประเมินโครงการและสรุปรายงาน ก.ค. 61 นางสาวเต็มสิริ 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ/แผนการปฏิบัติงาน  
 

 ที่                งาน/กิจกรรม   วิธีการ/  สถานที่ ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
1. ประสานงานกับทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลทัพทัน มิ.ย. 61 นางสาวเต็มสิริ 
2. แจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนทราบถึง

วันนัดหมายการตรวจพร้อมแจก
อุปกรณ์ 

ร.ร. ทัพทันอนุสรณ์ มิ.ย. 61 นางสาวเต็มสิริ 

3. ทาง โรงพยาบาลมา-เจาะเลือดรับ
ปัสสาวะและครูไปตรวจเอกซ์เรย์พบ
แพทย์ เข้าคอร์สฟิตเนส 3 เดือน 

ร.ร.ทัพทันอนุสรณ์ 
โรงพยาบาลทัพทัน 

มิ.ย. 61 นางโกสุมภ์ 
นางสาวเต็มสิริ 

4. ทางโรงพยาบาลแจ้งผลตรวจ ร.ร. ทัพทันอนุสรณ์ ก.ค. 61 นางโกสุมภ์ 
5.  ประเมินโครงการและสรุปรายงาน ร.ร. ทัพทันอนุสรณ์ ก.ค. 61 นางสาวเต็มสิริ 

 
6. งบประมาณ  -  บาท 
  
7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

1. บุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
    2. โรงพยาบาลทัพทัน  
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8. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ร้อยละของครู และบุคลากรใน

โรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ 
ประเมินจากผลตรวจ

สุขภาพ 
- ผลตรวจสุขภาพของ

โรงพยาบาล 

๒. ร้อยละของครู และบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพและนำไปสู่การมี
สุขภาพดี 

ประเมินจากผลตรวจ
สุขภาพ 

- ผลตรวจสุขภาพของ
โรงพยาบาล 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 
   2. ครูบุคลากรในโรงเรียนหันมาใส่ใจสุขภาพของตน 
 
 
 
    ลงชื่อ............................................                             ลงชื่อ............................................   
            (นางสาวเต็มสิริ  เคนคำ)                                         (นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น)                          
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                               หวัหน้างานแผนงาน       
 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................                            ลงชื่อ ......................................... 
         (นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ)                                       (นายวิรัช  วิริยาภรณ์ประภาส) 
      รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์                        ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์                    
               ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน ฯ 
โครงการ  วัดและประเมินผล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐาน 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประกายรัตน์   สงฆ์โนนเหล็ก 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
1.หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนพื้นฐานสองประการ  คือ  การ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบผลสำเร็จนั้นผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้  สะท้อนสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกรับดับ  ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียนและระดับชาติ 
การวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ   ความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตลอดจน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการ 
เรียนรู้/ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านพฤติกรรมการเรียนรู้  ความ 
ประพฤติ การทดสอบ ควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้ 

2.3  เพ่ือสะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
3. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ   

 3.1 มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนผู้เรียนเพ่ือบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 3.2 มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนผู้เรียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนทุกคนทุกระดับ ทุกชั้นเรียน 
 3.2 ได้ข้อมูลที่สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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4.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
 

รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการเตรียมงาน 
1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ  เพื่อวาง
แผนการดำเนินการ 
2. จัดประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจงครู 

    พ.ค. 61 
 

 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางประกายรัตน์ 
 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
1. จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ประชุมชี้แจงบุคลากรทุกกลุ่มสาระเก่ียวกับด้านการวัด
และประเมินผล  
3. จัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
4. ดำเนินการวัดและประเมินผล 

พ .ค . 61 - 
มี.ค .62 

 

 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางประกายรัตน์ 
 
 

ขั้นการประเมินผลโครงการ 
1. ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ 
2. ติดตามผล ประเมินผล 
3. สรุปโครงการและรายงาน 

มี.ค .62 

 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางประกายรัตน์ 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
       16  พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 
6. งบประมาณ   20,000 บาท  
 
7. หน่วยงาน /ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
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8. ระดับความสำเร็จ 
   

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  
1. ร้อยละของครใูช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการ
จัดการเรียนการสอน  

  
การตรวจสอบ  การสังเกต 

 

 
แบบสำรวจ 

2. ร้อยละของนักเรียนและ 
ผู้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

 
การตรวจสอบ  การสังเกต 

 
แบบสำรวจ 

3. ร้อยละของครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และผู้เรียนนำไปพัฒนาตนเอง  

 
การตรวจสอบ  การสังเกต 

 
แบบสำรวจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะสมกับผู้เรียน   
9.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................     ลงชื่อ..........................................        
         (นางประกายรัตน์   สงฆ์โนนเหล็ก)           (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                             หวัหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ............................................. 
             (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                           (นายวิรชั   วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน ฯ 
โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 3 
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทำ
ให้เกิดความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้
แนวคิดในการดำเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้เรื่องต่างๆ ขณะเดียวกันก็ถือเป็นพื้นฐานการสร้างประสิทธิภาพด้านอ่ืน ๆ ถ้าสนใจ
และรักการอ่าน พยายามทำให้เป็นนิสัยจะเกิดการเรียนรู้และประสบความสำเร็จได้ในชีวิต 

งานห้องสมุด กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  ตระหนักถึงความสำคัญของ
การอ่าน จึงได้ทำโครงการส่งเสริมนิสัยการอ่านขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยการอ่าน เห็น
ความสำคัญของการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 
 

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านและความจำเป็นของการอ่าน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 2.4 เพ่ือสร้างความสนใจในการอ่านให้กับนักเรียน 
 
3.  เป้าหมาย   

3.1 ร้อยละ 80 ของคณะครูและนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
3.2 ร้อยละ 80 ของคณะครูและนักเรียนใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับดี 
3.3 ร้อยละ 80 ของคณะครูและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ใน

ระดับดี 
3.4 ร้อยละ 80 ของคณะครูและนักเรียนมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่ใน

ระดับดี 
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4. ขั้นตอนในการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุดร่วมกันศึกษา

ข้อมูล และแนวทางในการดำเนินงาน 
• วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 
• มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. 2561 คณะกรรมการงาน
ห้องสมุด 

2 จัดทำโครงการ 
• ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำ

รายละเอียดของโครงการ 
• นำรายละเอียดโครงการเสนอประธาน

โครงการ/ผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารเห็นชอบ 
อนุมัติโครงการ 

พ.ค. 2561 คณะกรรมการงาน
ห้องสมุด 

3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
• แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการ 

พ.ค. 2561 คณะกรรมการงาน
ห้องสมุด 

4 ดำเนินการตามโครงการ 
• งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
• งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
• งานปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด 
• งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ค.2561 ถึง  
31 มี.ค. 2562 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

5 วัดผล  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 
• ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสร้างเครื่องมือ

ในการประเมินโครงการ  
1) ประเมินระหว่างดำเนินการ   
2) ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

สรุปและจัดทำรายงานโครงการเสนอต่อประธาน
โครงการ/ผู้บริหารและนำเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

ประเมินทุก
ระยะที่

ดำเนินงาน 

คณะกรรมการ
ประเมินผล 

 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 
6.  งบประมาณและทรัพยากร   45,000  บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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 8. ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
ร้อยละของครูและนักเรียนที่ใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

- สถิติการอ่านในแต่ละ
เดือน 
- สถิติการยืมในแต่ละเดือน 

ตรวจสอบจากโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

ร้อยละของครูและนักเรียนใช้บริการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

- สถิติการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

ใบลงชื่อเข้าสืบค้น
อินเตอร์เน็ต 

ร้อยละของครูและนักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

- สถิติการอ่านในแต่ละ
เดือน 
- สถิติการยืมในแต่ละเดือน 

ตรวจสอบจากโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

ร้อยละของครูและนักเรียนที่มีความ
พึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ร้อยละของครูและนักเรียนมีความพึง
พอใจในการให้บริการห้องสมุด 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมมากข้ึน  
9.2 นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านและความจำเป็นของการอ่าน 
9.3 นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 9.4 ห้องสมุดมีภูมิทัศน์ และบรรยากาศที่ดี เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 

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

              (นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต)             (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                หัวหน้างานแผนงาน   
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                            (นายวริัช  วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                    ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 



กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ……130 

 

แผนงาน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน ฯ 
โครงการ   สะเต็ม (STEM) 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  4 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประจุพร    จ้อนแจง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
1.หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  
และคณิตศาสตร์  เข้าด้วยกัน  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้  ทักษะกระบวนการ  
การคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21  ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต  และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด ภายใน 
5 ปี จะทำให้มีการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบทุกโรงเรียน   
 ดังนั้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน  ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  และ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดข้ึนในโรงเรียน  และเพ่ือสนองนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด  จึงได้จัดทำโครงการสะเต็มศึกษาขึ้นมา   
  
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
2.2 เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

 
3. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ   

3.1  ผลลัพธ์ (Outcome)  
     -  นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ 
     -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
3.2  ผลผลิต  (Outputs)     

       -  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
      -  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบได้ 
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4.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 
4.1  S (Study)  ศึกษาและเตรียมการ 
     -  แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสะเต็มศึกษา  
     -  ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ,  นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     -  ศึกษาจุดเน้นของสพม.42  ,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
     -  เขียนโครงการ 
4.2  A (Analysis)  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  วางแผนการจัดกิจกรรม 
4.3  P (Plan)  คณะทำงานประชุมวางแผนเพ่ือกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม  
     -  ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่หน่วยงานต้นสังกัดจัด

ขึ้น 
     -  คุณครูแต่ละระดับชั้น  จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแต่ละภาคเรียนดังนี้ 
 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
ชั้น ชื่อกิจกรรม ชั้น ชื่อกิจกรรม 
ม.1 ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง ม.1 The young designer 
ม.2 ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได ้ ม.2 นาวาฝ่าวิกฤต 
ม.3 สว่างไสวด้วยสายน้ำ ม.3 ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม 
ม.4 บันจี้จั้มป์ ม.4 กังหันลมผลิตไฟฟ้า 
ม.5 ถุงประคบร้อน ม.5 สเลอปี้ 
ม.6 สัญญาณกันขโมย ม.6 ชาร์จแบตเตอรีด้วยพลังงานสะอาด 

 
4.4  D (Do)  ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ร่วมกันกำหนด 
4.5  E (Evaluation)  นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละระดับชั้น 
4.6  I  (Intigrate)  นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสม  
4.7  R (Report)  จัดทำรายงานผลโครงการ 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
       16  พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 
6. งบประมาณ    5,000     บาท  
 
7. หน่วยงาน /ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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8. ระดับความสำเร็จ  
  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่าง ๆ   

ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง - แบบสังเกต 
- ชิ้นงาน 
- การทดสอบ 

2. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
และต่อเนื่อง 

ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง - แบบสังเกต 
- ชิ้นงาน 
- การทดสอบ 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการจัดการเรียนการสอน   

ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง - แบบสังเกต 
- ชิ้นงาน 
- การทดสอบ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ 

9.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
9.3  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
9.4  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบได้ 
9.5  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
              (นางประจุพร   จ้อนแจง)              (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                          (นายวิรชั  วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                    ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ   นิเทศการสอนด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายตระศักดิ์  แสงภักดี 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. ................................... 
1.หลักการและเหตุผล  
 การนิเทศการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียน  ซึ่งผู้บริหารจะต้องมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการทางการศึกษา เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความ
คาดหมาย   แต่หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาในปีพุทธศักราช 2542 ที่กำหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการกำหนดให้โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเข้า
สู่มาตรฐานการศึกษาแล้วมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานให้สูงขึ้น  พร้อมที่จะรับการประเมินภายใน และภายนอก  การนิเทศ
การเรียนการสอน   จึงหมายถึง การดำเนินการใดๆ ที่ทำให้ครูมีความพึงพอใจ และมีกำลังใจ ที่จะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดำเนินงานใดๆ ของโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ใดๆ ของโรงเรียนและของบุคลากรให้สูงขึ้นและรักษาไว้ จนส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้รับ
ประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝ่าย อีกท้ังผ่านการประเมินทั้งภายในและภายนอก   
 การนิเทศการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้รับการนิเทศมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีขวัญกำลังใจและมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตาม       มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดรักษาไว้และ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอยู่เสมอเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและรองรับด้วยข้อมูล
สารสนเทศเป็นกิจกรรมที่อยู่ในบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมที่เคารพในความ     แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับการนิเทศเป็น
กิจกรรมที่ดึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศมาใช้และให้การยกย่องและเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการ
นิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูของให้สูงขึ้น  
 ทางโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงได้จัดทำโครงการนิเทศการเรียนการสอนนี้ขึ้นมา เพ่ือให้
การนิเทศภายในของครู ดำเนินการอย่างเป็นระบบมีแบบแผน และสอดคล้องกับสภาพปัญหา  มุ่ง
พัฒนาในทุกด้านเพ่ือให้การจัดการศึกษาได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์   
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2.วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนด้วยการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายประกอบการ
สอนของครูผู้สอน โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
  2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  ด้านปริมาณ ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้รับการนิเทศ  จำนวน 40 คน 

ด้านคุณภาพ ครูได้รับการแนะนำเพ่ือการสอนและได้รับกำลังใจในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 

  
4. ข้ันตอนการดำเนินการ 
 

ที ่ รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ  
1 ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 

1.1  ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ  
เพ่ือวางแผนการดำเนินการ 
1.2  เขียนแผนงานและเสนอโครงการต่อโรงเรียนเพ่ือ
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน 
1.3   ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ และจัดตาง
การนิเทศการสอน 

 พ.ค. 61 
 

 
 
 
นายตระศักดิ์ 

2 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
 จัดกิจกรรมนิเทศการสอนตามตารางที่กำหนด 

 
16 พ.ค. 61 - 
31 มี.ค. 62 

  
นายตระศักดิ์ 

3 ขั้นการประเมินผลโครงการ 
สรุปผลการนิเทศ และรายงานผลการนิเทศ  

มี.ค. 62 
นายตระศักดิ์ 

 
5.ระยะเวลา  16 พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 
6.งบประมาณ  10,000 บาท  
 
7.หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายวิชาการ /ครูผู้สอน 
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8.ชี้วัดความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
สถานศึกษากำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ประเมินจากบันทึกการนิเทศ
การสอน 

แบบนิเทศการสอน 

 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูเกิดความตระหนักในความแตกต่างของผู้เรียนจากการสอนด้วยวิธีการเดียวกัน 
2. นักเรียนมีกระตือรือร้นชอบสนุกในการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ มากข้ึน 
3. นักเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
              (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)             (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                         (นายวิรัช    วิริยาภรณ์ประภาส)       
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ   ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและมอบประกาศนียบัตรนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายตระศักดิ์  แสงภักดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนา 
และการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  จริยธรรมวัฒนธรรมในด้านดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับ  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบการศึกษา ออกไปสู่สังคมใหม่ซึ่งนักเรียนจะได้รู้จักการปรับตัว  
สามารถเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้และถูกต้องอีกท้ังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมอันพึงประสงค์แสดงความกตัญญูต่อผู้บริหาร  ครูและสถาบัน  เสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อ
เพ่ือนร่วมชั้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเตรียมตัวนักเรียนให้มีความพร้อมในการออกไปสู่สังคม โดยจะให้ความรู้ความเข้าใจ 
แก่เด็กในเรื่องการปรับตัว  การเรียนรู้ในสังคม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูรู้คุณแก่สถาบัน ผู้บริหา และคณะครู 
  3. เพ่ือมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษา 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

นักเรียนระดับชั้น  ม. 3 และ ม. 6 ร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนร้อยละ  90  ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาการนิเทศและสามารถนำ  
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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4.ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการจากทาง

โรงเรียน 
พ.ค. 2561 นายตระศักดิ์ แสงภักดี 

2 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พ.ค.2561 นายตระศักดิ์ แสงภักดี 
3 จัดเตรียมอาคารสถานที่ เอกสาร มี.ค.2561 นายตระศักดิ์ แสงภักดี 
4 ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ มี.ค.2561 นายตระศักดิ์ แสงภักดี 
5 สรุปและประเมินผลโครงการ มี.ค.2561  

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 16 พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 
6.งบประมาณ 
 เงินกิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน  10,000 บาท 
  
7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 
8. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ควาสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

ประเมินจากสถิติการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบบันทึกการร่วม
กิจกรรม 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
              (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)             (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                         (นายวิรัช    วิริยาภรณ์ประภาส)       
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ   พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  5 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่  2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 

............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

 ในยุคปัจจุบันสภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   อันเป็นผลเนื่องมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่  เช่น   ด้านวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเปลี่ยนแปลงไป  สังคมมีความสับสนวุ่นวายมี
ปัญหามากขึ้น   มีการแข่งขันกันสูง  มีความเห็นแก่ตัว   เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  ขาดความเอ้ือ
อาทรต่อกัน   ขาดวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   ทำให้เกิดปัญหามากมายในสังคม  
เช่น  สิ่งเสพติด   สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  การพนัน  โจรกรรม   อาชญากรรม  โสเภณี  คอรัปชั่น  และ
การกระทำผิดกฎหมายต่างๆ  ทั้งอาจกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งของปัญหาต่างๆ  คือคน
ในสังคมมีความเสื่อมถอยทางคุณธรรม  จริยธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อ
สังคมเป็นอย่างมากในการกำหนดความสงบสุขของสังคม   สังคมใดที่มีคนในสังคมเป็นผู้เพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรม  จริยธรรม   สังคมนั้นมีแต่ความสงบสุข  ในขณะเดียวกันหากสังคมใด  มีความ
บกพร่องด้านจิตใจ  ขาดคุณธรรม  และจริยธรรม   แม้สังคมนั้นจะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสัก
เพียงใด  ก็ย่อมจะหาความสงบสุขได้ยาก   ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของคนในสังคม 

จึงมีความจำเป็นและจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะต้องเติบโตไปเป็น
ผู้ใหญ่ในอนาคต  จะต้องได้รับการปลูกฝัง  ฝึกฝน  บ่มเพาะคุณความดีให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
และเพ่ือความสงบสุขของสังคมต่อไป 

 ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา  6   
การจัดการศึกษาต้องเป็นเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกายจิตใจ   “กำหนดว่าสติปัญญา  
ความรู้และคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขและยังกำหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน”  
ความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน   รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม   ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง   ทำการสอนในระดับชั้น  ม.1  
ถึง  ม.6   มีจำนวนนักเรียน   730 คน  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  68  คน ได้ตระหนัก
ถึงบทบาทและหน้าที่ของการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนที่จะต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้และคุณธรรม
ให้สมดุลกันและโรงเรียนยังตระหนักถึงปัญหาของนักเรียนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ต้องการ 

ที่จะพัฒนานักเรียนให้มีสติปัญญาควบคู่กับคุณธรรม   จริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเหมาะสมและดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โรงเรียนทัพ
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ทันอนุสรณ์  จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาจิต
ด้วยการสวดมนต์  นั่งสมาธิและฟังธรรม กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ดีของ
นักเรียน   กิจกรรมธนาคารความดี   และกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามอัตลักษณ์โรงเรียน 
 

3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 3.1 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  ปีการศึกษา  2560  ได้รับพัฒนาตามโครงการให้นักเรียน
บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  ร้อยละ  90 

 3.2 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เป็นผู้แต่งกายถูกต้องตามระเบียบมากกว่าร้อยละ  92 

 3.3 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เป็นผู้มีสัมมาคารวะมากกว่าร้อยละ  95 

 3.4 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีความรักสถาบันมากกว่าร้อยละ 95 

 3.5 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีจิตอาสาเสียสละเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทากกว่าร้อยละ  96 

 3.6 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ  90 
 

4.  ขั้นตอนดำเนินการ/วิธีดำเนินงาน 
 

รายงาน/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การศึกษาสภาพปัญหาข้อมูลเบื้องต้นและ
สภาพแวดล้อมในเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องและ
วางแผนในการดำเนินงานโครงการ 

เมษายน   2561 นายไพบูลย์ 

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม   2561 นายไพบูลย์ 
3. ขั้นตอนดำเนินการ 
- กิจกรรมพัฒนาจิต สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม 
- กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ดี
ของนักเรียน 
- กิจกรรมธนาคารความดี 
- กิจกรรมรักษ์สถาบัน 
- กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา  2561 
ตลอดปีการศึกษา  2561 
 
ตลอดปีการศึกษา  2561 
ตลอดปีการศึกษา  2561 
ตลอดปีการศึกษา  2561 

นายไพบูลย 

4.  นิเทศ  กำกับ  ติดตามและประเมินผลแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา  2561 นายไพบูลย์  

5.  สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีนาคม  2562 นายไพบูลย์    
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5.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 เม.ย.  2561  -  31  มี.ค. 2562 
 

6.  งบประมาณ  จำนวน  7,000  บาท 
 

7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 7.1 ครู     

7.2 นักเรียน    

7.3 ผู้ปกครอง 

 7.4 วัดต่างๆ  ในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง   

7.5 เทศบาลตำบลทัพทัน 
 

8.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
โรงเรียน 

-  สังเกตพฤติกรรม -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

8.2  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์เป็นผู้มีสัมมาคาระ 

-  สังเกตพฤติกรรม -  แบบสังเกตพฤติกรรม 

8.3  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์มีความรักสถาบัน 

-  สังเกตพฤติกรรม 
 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

8.4  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์มีจิตอาสา  เสียสละเพ่ือพัฒนา
โรงเรียน 

-  สังเกตพฤติกรรม 

-  สอบถาม 
-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

-  แบบสอบถาม 

8.5  ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจ 

-  สังเกตพฤติกรรม 

-  ความพึงพอใจ 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย   วิสัยทัศน์ปรัชญา   และจุดเน้นของสถานศึกษา
ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ   และเกิดผลสำเร็จทำให้นักเรียนโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์เป็นผู้ที่มีจิตอาสามีความเสียสละ  รักษาระเบียบวินัย   มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์
สุจริต  มีความเสียสละ  มีความเมตตากรุณา  มีความประหยัด  ขยัน   อดทน   กตัญญูกตเวที 
ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและคำสอนของศาสนา  มีสติ  เกิดปัญญา  ตั้งใจเรียน  
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง   มีคุณธรรมประจำใจ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม เป็นทรัพยากร 

ที่มีคุณค่าสามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไป 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
              (นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ)             (นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ)                          (นายวิรชั   วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                       ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ   พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   บริหารงานงบประมาณ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.   หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีขีด
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ให้รุ่งเรืองนั้น  มีหลายแนวทางด้วยกัน  แนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่สร้างความม่ันใจ พึงพอใจ   ประทับใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคมว่า โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  โรงเรียนที่
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีองค์ประกอบหลายประการ  องค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญก็
คือ  โรงเรียนต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   แผนปฎิบัติการประจำปี  การจัดสรร
งบประมาณของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  มาตรฐานโรงเรียนและ
ตัวบ่งชี้  และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับโครงการ บริหารงบประมาณอย่างยุติธรรมและ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้นจึงจัดทำโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน  เพื่อจัดทำโครงการ 
และติดตามการดำเนินงานตามโครงการให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์  มาตรฐานและตัวบ่งชี้   
 
 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารงานโดยมีการกำหนดเป็นแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 

2.2 เพ่ือให้โรงเรียนได้บริหารงานได้สอดคล้องสนองกับกลยุทธ์ที่กำหนด 
2.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานโรงเรียนได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
 

3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    3.1 โรงเรียนสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนด 
  3.2 ร้อยละ 80 ของโครงการที่โรงเรียนสามารถดำเนินการและประสิทธิภาพของโครงการที่ 
ดำเนินการอยู่ในระดับดี 
  3.3 ร้อยละ 80 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการอยู่ในระดับดี 
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4. ข้ันตอนดำเนินการ 
 

ที ่   กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการและการ
จัดสรรงบประมาณ 

มี.ค.61 นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 

2 การดำเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. 61 – ก.พ. 62 นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 
2.1 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติประจำปี  พ.ค.61 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
2.2 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ พ.ค.61 นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
2.3 กิจกรรมการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
แผนงานโรงเรียน 

พ.ค.61 – ก.พ.62  นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 

2.4 กิจกรรมติดตามการใช้งบประมาณ พ.ค.61 – ก.พ.62 นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
3 สรุปการใช้งบประมาณดำเนินงานตาม

โครงการ 
ก.พ.62 นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 

 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 
6.  งบประมาณ     721,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
   6.1   พัฒนาแผนงานและงบประมาณ      40,000 บาท 
  6.2   สาธารณูปโภค        350,000    บาท 
  6.3   พัสดุกลาง          300,000    บาท 
  6.4   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร           31,000    บาท  
  
7.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
  7.1 ครู / นักเรียน 
  7.2 ผู้อำนวยการโรงเรียน/ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  7.3 ผู้ปกครอง 
  7.4 ชุมชน 
  7.5 คณะกรรมการสถานศึกษา 
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8.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 

8.1 ร้อยละของโครงการที่โรงเรียนสามารถ
ดำเนินการและประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการ 

ตรวจสอบรายงาน
โครงการ 

รายงานโครงการ 

8.2 กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ที่กำหนด 

ตรวจสอบรายงาน
ประจำปี 

รายงานประจำปี 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  โรงเรียนสามารถบริหารงานกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดได้
อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  
 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
               (นางสุกัญญา   โต๋วสัจจา)           (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                  ผู้รับผิดชอบโครงการ                              หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
                 (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                         (นายวิรัช    วิริยาภรณ์ประภาส)  
      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ               ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

           ผู้เห็นชอบโครงการ      ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ   พัฒนางานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่  5  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่  2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายตระศักดิ์  แสงภักดี 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
.......................................................................................................................................................... ...... 
1.หลักการและเหตุผล 
   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสร้างการเปลี่ยนแปลงกับโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่าง
ก้าวกระโดด ทั้งวิถีชีวิตแต่ละวันที่ไม่เหมือนเดิม ไปจนถึงการเกิดข้ึนของอาชีพใหม่ๆ พร้อมกับการล่ม
สลายของบางอาชีพ นักการศึกษาทั่วโลกต่างตั้งคำถามถึงการจัดการศึกษาแบบเดิม ที่ “ห้องเรียน”  
จำกดัความรู้เพียงในตำรา โดยมี “ครูเป็นผู้รู้” และ “นักเรียนเป็นผู้รับ” ว่าไม่สอดคล้องกับบริบทของ
โลกยุคใหม่อีกต่อไป 
 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ี
เกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไป
ดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุนที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว 
       “ห้องเรียน” คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ และนับเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่สามารถลงมือทำได้
ทันท ี โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น เพ่ือให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. เพ่ือให้ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในทุกรายวิชาสูงขึ้น 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในทุกรายวิชาสูงขึ้น 

 
3. เป้าหมาย  เชิงปริมาณและคุณภาพ 
          1  .นักเรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 
  2.  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.ข้ันตอนการดำเนินการ 
 

รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการเตรียมงาน 
1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ  เพ่ือวาง
แผนการดำเนินการ 
2. จัดประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจงครู 

พ.ค. 2561 
 

 
นายตระศักดิ์ 
แสงภักดี 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
1. จัดซื้อ จัดหาวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานวิชาการ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
อย่างเข้มข้น 
3. ส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด  

 
พ.ค. 2561 – 
มี.ค. 2562 

 

 

ขั้นการประเมินผลโครงการ 
1. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
2. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

มี.ค. 2562 
 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  16  พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 
6. งบประมาณ  จำนวน 30,000 บาท 
  
7. หน่วยงาน /ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
 
8. ระดับความสำเร็จ 
   

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  
สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่
เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุก
คน และดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม   

สำรวจความคิดเห็นครู แบบสำรวจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 

9.2 ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
9.3 มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
9.4 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 

 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
              (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)             (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                         (นายวิรัช    วิริยาภรณ์ประภาส)       
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
............................................................................................................................. ................................... 
 1. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการใช้ข้อมูลเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ  จึง
จะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ เป็น
กลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งทำการรวบรวมประมวลผล, เก็บรักษา และ กระจาย
สารสนเทศออกไป เพื่อสนับสนุน การควบคุม, การวิเคราะห์, การตัดสินใจ และการวางแผนที่เกิดข้ึน
ภายในองค์กร กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในปัจจุบันมีความจำเป็น 
ต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดทำการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล มีการบริหารระบบงานของ
โรงเรียน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และการบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือให้การบริหารระบบงานของโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน มีความถูก
ต้องเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วทันต่อการใช้
งาน อีกทั้งยังสนองตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

สถานศึกษา 
2.3 เพ่ือความสะดวกในการนำไปใช้ 
 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3.1 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้นร้อยละ 90 
3.2 โรงเรียนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 
3.3 ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของโรงเรียนจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบง่ายต่อการนำเสนอ 

ร้อยละ 90 
3.4 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 90 
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4. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมเสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ / 
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ / กำหนด
รูปแบบขอบเขตข้อมูล และขอบเขตการทำงาน 

30 เม.ย. 2561 
ผู้บริหาร, 

ครูณฏัฐนันท์  จุติมา 
และคณะคร ู

2.  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล/    
จัดทำรูปเล่ม นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารของโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน  / จัดทำปรับปรุงข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้มี
ความสมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบัน 

1 พ.ค. 2561 –   
20 มี.ค.2562 

 

ครูณฏัฐนันท์  จุติมา 
และคณะคร ู

 3.  ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการ ประเมินผล
การดำเนินการ 
4. ขั้นสรุป/ รายงานผล 30 มี.ค. 2562 ครูณฏัฐนันท์  จุติมา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ  30 เมษายน 2561 - 30 มีนาคม 2562 

 
6. งบประมาณ จำนวน 2,000 บาท  

 
7. ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. ทุกแผนงานของโรงเรียน 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

 
8. ระดับความสำเร็จ 

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละของโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนที่สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้น 

สำรวจและตรวจสอบ แบบสำรวจและ
ตรวจสอบข้อมูล 

2.ร้อยละของโรงเรียนสามารถนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

สำรวจและตรวจสอบ แบบสำรวจและ
ตรวจสอบข้อมูล 

3.ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของ
โรงเรียนจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบง่ายต่อการ
นำเสนอและใช้  

สำรวจและตรวจสอบ แบบสำรวจและ
ตรวจสอบข้อมูล 

4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้น 
  9.2 โรงเรียนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ 
  9.3 ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของโรงเรียนจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบง่ายต่อการนำเสนอ 
  9.4 ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
              (นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา)                  (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายไพบูลย์    วรนัยพินิจ)                      (นายวิรัช  วริิยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   บริหารงานทั่วไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
   โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 
2560 
  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีคุณภาพ
และมาตรฐานจึงจัดทำโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานที่ 4  ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง          
  2.2 เพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอก                   
  2.3 เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  2.4 เพื่อนำผลการประเมินทั้งภายในและภานอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  3.1 สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี  
  3.2 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี  
            3.3  สถานศึกษาดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของอยู่ในระดับดี    
  3.4  สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยู่ในระดับดี  
            3.5  สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี  
   3.6  สถานศึกษามีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี 
  3.7  สถานศึกษามีการรายงานประจำปีมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
  3.8  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดี  
  3.9  ร้อยละ 80 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยู่ในระดับดี 
 
4. ขั้นตอนดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงเพ่ือวางแผนการ แผนปฏิบัติการ

ประจำปี  โดยนำผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  กลยุทธ์
ของโรงเรียน  ผลสัมฤธิ์ทางการเรียน มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  ค่านิยม มาวิเคราะห์ 

พ.ค. 61 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

2 จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

พ.ค. 61 นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 

3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 
3.1 กิจกรรมจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ 
3.2 กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี 
3.3 กิจกรรมติดตามตรวจสอบการประเมิน
โครงการ 
3.4 กิจกรรมจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา(SAR) 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 
 
 

4 ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ พ.ค. 61-ก.พ.62 นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 
5 นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาสรุปผล 

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
มี.ค.62 นางรวีวรณ   จันทร์ชื่น

และคณะครูทุกคน 
6 รายงานประจำปีของสถานศึกษา มี.ค.62 นางรวีวรณ   จันทร์ชื่น 
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5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 
6.  งบประมาณ จำนวน  3,000  บาท  
 
7.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
  7.1 คร ู/นักเรียน 
  7.3  ผู้อำนวยการโรงเรียน/ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  7.4  ผู้ปกครอง 
  7.5  ชุมชน 
  7.6  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
8.  ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
1.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี 

-  ตรวจสอบรายการ -  แบบตรวจสอบรายการ 

2.จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 

-  ตรวจสอบรายการ 
 

-  แบบตรวจสอบรายการ 

3. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันอยู่
ในระดับดี 

-  ตรวจสอบรายการ 
 

-  แบบตรวจสอบรายการ 

4.ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของอยู่ในระดับดี    

-  ตรวจสอบรายการ 
 

-  แบบตรวจสอบรายการ 

5.การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยู่
ในระดับดี 

-  ตรวจสอบรายการ 
 

-  แบบตรวจสอบรายการ 

6.การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดี 

-  ประเมินมาตรฐาน -  แบบประเมินมาตรฐาน 

7.การรายงานประจำปีมีคุณภาพอยู่ในระดับดี -  ตรวจสอบรายการ 
 

-  แบบตรวจสอบรายการ 

8.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับดี 

-  ตรวจสอบรายการ 
 

-  แบบตรวจสอบรายการ 

8.ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่
ในระดับดี  

-  สอบถามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  9.1 สถานศึกษานำผลการประเมินแต่ละมาตรฐานไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปได้ 
  9.2 การประกันคุณภาพการศึกษาทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อ
สถานศึกษาในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
  9.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                        (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
     (นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ)                                  (นายวิรัช    วิริยาภรณ์ประภาส)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                             ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
         ผู้เห็นชอบโครงการ     ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ชื่อโครงการ   พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5 
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดระบบบริหาร และการพัฒนาองค์กร เป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมายระเบียบ เป็นไปตามหลักงานบริหารองค์กร
มีความสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้สู่จุดหมายตามที่ตั้งไว้ 
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจการดำเนินงาน การกำหนด
บุคลากรในการรับผิดชอบงาน การจัดทำเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นใช้ในสำนักงาน เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และจัดหาบุคลากร ดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยกำหนด
รูปแบบ โครงสร้าง และการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โครงสร้าง การดำเนินงาน ข้อมูลบุคลากร ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย ให้เกิดผลสำเร็จ ตามหลักการบริหาร 
  2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง   
 
3. เป้าหมายคุณภาพ 
 3.1 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ มีข้อมูลบุคลากร และข้อมูลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน 
 3.2 บุคลากรบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มศักยภาพ 

3.3 โรงเรียนสามารถพัฒนาองค์กรและการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.4 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง   
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4. ขั้นตอนดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมัติ  
2. แต่งตั้งคณะทำงาน และประชุม
คณะทำงานเพ่ือเตรียมดำเนินงานวางแผน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
     3.1 ทำป้ายทำเนียบครู 2 ชุด 
     3.2 ป้ายโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียน 
     3.3 ป้ายข้อมูลบุคลากรครู , ลูกจ้าง 
     3.4 ป้ายปฏิทินการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล 
     3.5 จัดซื้อวัสดุประจำสำนักงาน และ
การซ่อมบำรุง 
     3.6 จัดทำรูปเล่มคำสั่งการปฏิบัติงาน
และพรรณนางาน 
     3.7 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและทักษะ
ตามมาตรฐาน 
4.  สรุป ประเมินผล และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน 

พฤษภาคม 2561 
พฤษภาคม 2561 

 
 
 

มิถุนายน 2561 
–สิงหาคม 2561 

 
 

พฤษภาคม 2561 
 
 

มิถุนายน 2561 
 

มิถุนายน 2561 
 
 

            มีนาคม 2562 

ครูเกษมาภรณ์   เฮงทับทิม 
 
 
 
ครูมงคล หู้โลหะ 
 
ครูสุกัญญา โต๋วสัจจา 
 
ครูเกษมาภรณ์   เฮงทับทิม 
 
ครูปิยนันท์    เทียมจันทร์ 
 
ครูเกษมาภรณ์   เฮงทับทิม 
 

 
5.  ระยะเวลาดำเนินงาน  
  พฤษภาคม 2561 –  มีนาคม 2562 
 
6.  งบประมาณ    1,043,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
   1) พัฒนางานบุคคล     25,000   บาท 
   2) ค่าจ้างชั่วคราว      760,000   บาท 
   3) อบรมและพัฒนา     60,000   บาท 
   4) ค่ายานพาหนะ      150,000   บาท 
   5) ประกันสังคม          48,000   บาท 
 
7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
   1)   ผู้บริหาร 
   2)   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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8.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนมีความ
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

- สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบ   
  แบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม 

2. บุคลากรบริหารงานบุคคล  ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

- ประเมินตามสภาพจริง 
 

-แบบสังเกต 

3. โรงเรียนสามารถพัฒนาองค์กรและ
การจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ 
OBECQA 

-แบบประเมิน 

4. ร้อยละของครแูละบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง 

- สัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต   
   

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ครูและบุคลากรในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง 
 
 
 
           ลงชื่อ..............................................                       ลงชื่อ........................................... 
               (นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม)                               (นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น)                           
                     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                      หัวหน้างานแผนงาน       
 
 
 
          ลงชื่อ..............................................        ลงชื่อ ............................................ 
               (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ )       (นายวิรัช  วิริยาภรณ์ประภาส ) 
          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์                                                                                                     

        ผู้เห็นชอบโครงการ                                            ผู้อนุมัติการโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ    ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายคมกฤช   พุ่มบุญนาก 
กลุ่มที่รับผิดชอบ        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
............................................................................................................................. ................................... 
1.หลักการและเหตุผล 

การดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ให้สนองตอบต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
เป็นคนเก่ง  คนดีและมีความสุข  มีคุณธรรมนำความรู้เกิดคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  คือ  ขยัน  
ซื่อสัตย์  ประหยัด  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี  มีน้ำใจ ซึ่งสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมในลักษณะองค์รวม ตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุข  

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนใน
การส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข ส่งผลต่อการพัฒนาทุกด้าน อันจะเอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  

การที่ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สนองต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้น  ทางโรงเรียนจำเป็นต้องมีข้อมูล
รายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน   

ด้วยความสำคัญดังกล่าว  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้องของนักเรียน  ช่วยให้เห็นสภาพของนักเรียนแต่ละคนได้
ทุกมิติ ช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน และดูแลนักเรียนให้สุภาวะที่ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ  เอ้ือต่อการพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้ครูที่ปรึกษาทราบข้อมูลของนักเรียนทุกคนครบทุกด้าน   
2.2  เพื่อเป็นการร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการดูแลนักเรียน 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2.4  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
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3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3.1 ร้อยละ 80  ของครูที่ปรึกษามีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ 

เยี่ยมบ้านเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือนักเรียนในระดับดี  
3.2 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับโรงเรียนใน 

ระดับดี 
3.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพในระดับดี  
3.4 ร้อยละ 80 ของครูให้คำแนะนำคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนทั้งด้านการ 

เรียนรู้และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาคในระดับดี 
3.5 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานระดับดี 

 
4.วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนงานการดำเนิน มี.ค.–พ.ค. 2561 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
2 ดำเนินงานตามกิจกรรม   

2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน พ.ค. 2561 นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ 
2.2 ประชุมเตรียมความพร้อมครู พ.ค. 2561 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
2.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน พ.ค. 2561 นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ 
2.3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน พ.ค.- ก.ค. 2561 ครูที่ปรึกษา 
2.4 คัดกรองนักเรียน พ.ค.- ก.ค. 2561 ครูที่ปรึกษา 
2.5 การส่งต่อนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา พ.ค.2561 – มี.ค.

2562 
ครูที่ปรึกษา/ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.6 งานครูที่ปรึกษา พ.ค.2561 – มี.ค.

2562 
นางกฤตชญา สุขเพ็ญ 

2.7 งานครูเวร พ.ค.2561 – มี.ค.
2562 

นายสมชาย ปานหลุมข้าว 

3 ติดตาม ประเมินผล  มี.ค. 2562 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
4 สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการประจำปี มี.ค. 2562 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
พฤษภาคม 2561 –มีนาคม 2562 

 
6. งบประมาณ   จำนวน 37,000 บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

ฝ่ายบริหารทั่วไปและครูที่ปรึกษา 
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8. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ร้อยละของครูที่ปรึกษามีการ
วิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลใน
การเยี่ยมบ้านเพ่ือวางแผน
ในการช่วยเหลือนักเรียนใน
ระดับดี 

สอบถามสัมภาษณ์ 
 
 
 
 

แบบบันทึกการ
เยี่ยมบ้าน 

 
 

ครูที่ปรึกษา 
 
 
 
 

8.2 ร้อยละของผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกับโรงเรียนใน
ระดับดี 

สอบถามผู้ปกครอง แบบสอบถาม ครูที่ปรึกษา/
ผู้ปกครอง 

8.3 ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
ดูแลอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพในระดับดี 

สำรวจข้อมูล
นักเรียน  โดยครูที่

ปรึกษา 

แบบบันทึกการดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน 

ครูที่ปรึกษา 

8.4 ร้อยละของครูให้คำแนะนำ
คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักเรียนทั้งด้านการ
เรียนรู้และคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาคในระดับดี 

สำรวจข้อมูลของ
นักเรียน  

แบบบันทึกกิจกรรม
โฮมรูม 

ครูที่ปรึกษา 

5.5 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความต่อการดำเนินงาน
ระดับดี 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูที่ปรึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียน

ทุกคน 
9.2 ผู้ปกครองและครูร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.3 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
9.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความความพึงพอใจต่อการนำเนินโครงการ 

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

             (นายคมกฤช   พุ่มบุญนาก)             (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ)                         (นายวิรัช    วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน     พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่  5 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 4   
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ              กลุ่มบริหารทั่วไป 
...................................................................................................................................................... 
1.หลักการและเหตุผล    
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำไทย  ที่มีคนนับถือมากที่สุด  การประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักพุทธศาสนาให้ถูกต้องนั้น  จำเป็นต้องได้รับการฝึก  และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง  โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ  และปฏิบัติ
กิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาได้ถูกต้อง  และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
             2.2 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 

 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
          2.4  เพื่อให้ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย  นิยมไทย 

 
3.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาและดำรงชีวิตแบบไทย  
 
4.กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

กิจกรรมสำคัญ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
   -  มาฆบูชา  อาสาฬบูชา  วิสาขบูชา 

พ.ค.60 –มี.ค.61 
 

นางจันจิรา   เชิมชัยภูม ิ
และคณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

2. จัดกิจกรรมวันตักบาตร  
    เดือนละ 1 ครั้ง 

มิ.ย.60– มี.ค.61 นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 
และคณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

3. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม มิ.ย.60 –ส.ค.60  นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ 
และคณะครูกลุ่มสาระสังคม ฯ 

4. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ก.ย.60 - พ.ย.60 นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา  2561  
 
6.  งบประมาณ   จำนวน   7,000 บาท 
 
7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยว 
 - วัด / ชุมชน 
 - คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 
8. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญ

ทางศาสนาได้ถูกต้อง 
3. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
4. นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย  นิยม

ไทย 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจผลงาน 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนเป็นคนดี  ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง               
  

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

              (นางสุธัญญา   วรนัยพินิจ)            (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ)                        (นายวิรัช    วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ    สร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 5  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายคมกฤช   พุ่มบุญนาก 
กลุ่มที่รับผิดชอบ        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
............................................................................................................................. ................................... 
1.หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  ทั้งร่างกาย   สติปัญญาและจิตใจ ให้เป็นผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง   โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา 
นอกจากจะดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนแล้วยังต้องมีการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขนักเรียนซึ่งเป็นสิ่ง
สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ให้สนองตอบต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
เป็นคนเก่ง  คนดีและมีความสุข  มีคุณธรรมนำความรู้เกิดคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  คือ  ขยัน  
ซื่อสัตย์  ประหยัด  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี  มีน้ำใจ อีกท้ังยังกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคคลครอบครัว  ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
ผู้ปกครองของนักเรียน  ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

ด้วยความสำคัญดังกล่าว  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงจัดทำโครงการสร้างองค์กรเครือข่าย
ผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  ร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน พัฒนาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้เอ้ือต่อการพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับห้องเรียน 
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 

2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

2.3 เพ่ือแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน  และประสานความร่วมมือในการ
ดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4 เพ่ือพัฒนาองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
2.5  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

 



 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ..... 165 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3.1 ร้อยละ 111 ของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ในระดับห้องเรียนและ

โรงเรียน 
3.2 ร้อยละ 81 ขององค์กรเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 
3.3 ร้อยละ 81 ขององค์กรเครือข่ายผู้ปกครองมีการประสานความร่วมมือในการ

ดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับดี 
3.4 ร้อยละ 81 ขององค์กรเครือข่ายผู้ปกครองมีความเข้มแข็งสามารถร่วมกิจกรรม

โรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่นักเรียนและโรงเรียนใน
ระดับดี 

3.5 ร้อยละ 81 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความความพึงพอใจต่อการดำเนินงานระดับดี 
              
4.วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนงานการดำเนิน มี.ค.–พ.ค. 2561 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
2 ดำเนินงานตามกิจกรรม   

2.1 ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ก่อนเปิดภาคเรียน 

พ.ค. 2561 นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ/ 
ครูที่ปรึกษา 

2.2 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียนและ
เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองระดับโรงเรียน 

พ.ค. 2561 นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ/ 
ครูที่ปรึกษา 

3 กำกับและติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานตามข้ันตอน 

พ.ค.2561 – มี.ค.
2562 

นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

4 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

มี.ค.2562 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

5 สรุปความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง มี.ค.2562 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

6 ติดตาม ประเมินผล มี.ค.2562 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
7 สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการประจำปี มี.ค.2562 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
พฤษภาคม 2561 –มีนาคม 2562 

 

6. งบประมาณ  จำนวน 6,000 บาท 
 
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง     

ฝ่ายบริหารทั่วไปและครูที่ปรึกษา 
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8. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ร้อยละของเครือข่ายผู้ปกครอง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดี 

สอบถามและ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง 

แบบสอบถาม ครูที่ปรึกษา/
ผู้ปกครอง 

8.2 ร้อยละของผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและ
พัฒนา โรงเรียนอยู่ในระดับดี 

สอบถามและ
สัมภาษณ์ครูที่ปรึกษา 
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

แบบสอบถาม ครูที่ปรึกษา/
ผู้ปกครอง 

8.3 ร้อยละ81 ขององค์กร
เครือข่ายผู้ปกครองมีการ
ประสานความร่วมมือในการ
ดำเนินการจัดการศึกษาและ
พัฒนานักเรียนอยู่ในระดับดี 

สอบถามและ
สัมภาษณ์ครูที่ปรึกษา 
และผู้ปกครอง 

แบบสอบถาม ครูที่ปรึกษา/
ผู้ปกครอง 

8.4 ร้อยละ81 องค์กรเครือข่าย
ผู้ปกครองมีความเข้มแข็ง
สามารถร่วมกิจกรรมโรงเรียน
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่องอยู่ในระดับดี 

สอบถามและ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
และผู้ปกครอง 

แบบบันทึกการ
ดูแลช่วย 
เหลือนักเรียน 

ครูที่ปรึกษา/
ผู้ปกครอง 

8.5 ร้อยละ81 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานระดับดี 

ประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
9.2 โรงเรียนมีองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
9.3 ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
9.4 ผู้ปกครองได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน  และประสานความร่วมมือใน

การดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
9.5  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความความพึงพอใจต่อการนำเนินโครงการ 

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

               (นายคมกฤช พุ่มบุญนาก)             (นางรวีวรรณ   จันทร์ชืน่)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                               หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
             (นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ)                       (นายวิรชั    วิริยาภรณ์ประภาส)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ..... 168 

แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5  
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชยพล ชุรินทร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โดยใช้วิธีปลูกฝงัให้เห็นความงดงาม น่าสนใจ มีความปีติ เห็นคุณค่าและประโยชน์ 
ตลอดจนความใกล้ชิดกับพืชพรรณ เพ่ือรวบรวมพรรณไม้เพ่ือเป็นตัวอย่าง ห้องสมุด เพ่ือใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ 
 
2.  วัตถุประสงค์   

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้สำรวจและรวบรวมพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลและ
อนุรักษ์   

2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถจัดทำป้ายชื่อต้นไม้  ซึ่งประกอบด้วยชื่อท้องถิ่น, ชื่อวิทยาศาสตร์, 
การกระจายพันธุ์ และรหัสพันธุ์พืช 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ที่ได้จากดำเนินกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมและ
สามารถเก็บ 

ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพรรณไม้ต่างๆในท้องถิ่น พื้นที่ใกล้เคียงเพ่ือศึกษาและเป็นตัวอย่าง 
2.4 เพ่ือให้ครูได้ใช้พืชเป็นสื่อเพ่ือการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสาระวิชาต่างๆ   
2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนผ่านกิจกรรมสวน 

พฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 
3. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3.1 ร้อยละ  80  ของนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ มีความรู้ความเข้าใจ พอใจ และ
ตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอยู่ในระดับดี 

3.2 ร้อยละ  80  ของครู และบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ มีความรู้ความเข้าใจ พอใจ 
และตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอยู่ในระดับดี 
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4. ขั้นตอนการดำเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการดำเนินโครงการ 16 พ.ค. 2561- 
21 พ.ค. 2561 

คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 
องค์ประกอบ, พืชศึกษา 

19 พ.ค. 2561- 
23 พ.ค. 2561 

คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ 

3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ   
 3.1 ทำจัดป้ายชื่อพรรณไม้   6 พ.ค. 2561- 

31 มี.ค. 2562 
ครูที่มีรายชื่อในคำสั่ง 

 3.2 รวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน
โรงเรียน   

6 พ.ค. 2561- 
31 มี.ค. 2562 

ครูที่มีรายชื่อในคำสั่ง 

 3.3 ศึกษาข้อมูลพรรณไม้ด้านต่างๆ   6 พ.ค. 2561- 
31 มี.ค. 2562 

ครูที่มีรายชื่อในคำสั่ง 

 3.4 รายงานผลการเรียนรู้ 6 พ.ค. 2561- 
31 มี.ค. 2562 

ครูที่มีรายชื่อในคำสั่ง 

 3.5 นำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา 

6 พ.ค. 2561- 
31 มี.ค. 2562 

ครูที่มีรายชื่อในคำสั่ง 

4 ประเมินโครงการระหว่างดำเนินการ 26 ต.ค. 2561- 
30 ต.ค. 2561 

ครูและนักเรียน 

5 ประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 23 มี.ค. 2562- 
27 มี.ค. 2562 

ครูและนักเรียน 

6 สรุปและจัดทำรายงานโครงการ 23 มี.ค. 2562- 
27 มี.ค. 2562 

คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ   16 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 
 
6. งบประมาณ   จำนวน 5,000 บาท 
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7. ระดับความสำเร็จ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1. นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ 
พอใจ และตระหนักในการอนุรักษ์
พันธุ์พืช  

-  ประเมินความ
พึงพอใจ 

-  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ 

2.  ครู และบุคลากรโรงเรียน 
ทัพทันอนุสรณ์ร้อยละ 80 ความรู้
ความเข้าใจ พอใจ และ 
ตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์พืช   

-  ประเมินความ
พึงพอใจ 

-  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

คณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ 

 
8. ผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ เห็นความงดงาม 
น่าสนใจ  มีความปีติ เห็นคุณค่าและประโยชน์ ตลอดจนความใกล้ชิดกับพืชพรรณ รวบรวมพรรณไม้
เพ่ือเป็นตัวอย่าง ห้องสมุดและใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอน 
 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................   ลงชื่อ.................................................. 
 (นายชยพล   ชุรินทร)                 (นางรวีวรรณ   จันทรช์ื่น)  
  ผู้รับผิดชอบโครงการ     หัวหน้างานแผนงาน  
 
 
 
ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ................................................. 
         (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)         (นายวิรัช วิริยาภรณ์ประภาส) 
        รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์                                                                             
 ผู้เห็นชอบโครงการ                                                ผู้อนุมัติการโครงการ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
คำสั่งโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

ที่  ......... / 2561 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและบริหารงบประมาณ  

ปีการศึกษา 2561 
.......................................................................... ...................................................................................  

 ด้วยทางโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและบริหารงบประมาณ 
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการปรับลดและเพ่ิมงบประมาณ ในแผนการดำเนินงานประจำปี
การศึกษา 2561 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. นายวิรัช  วิริยาภรณ์ประภาส ประธานกรรมการ 
 2. นายตระศักดิ์  แสงภักดี  กรรมการ 

3. นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ  กรรมการ   
 4. นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์  กรรมการ 
 5. นายสมชาย  ปานหลุมข้าว  กรรมการ 
 6. นางประกายรัตน์        สงฆ์โนนเหล็ก  กรรมการ 
 7. นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น  กรรมการ 
 8. นายนิเวศน์  ทิมปรางค์  กรรมการ 
 9. นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ  กรรมการ 
 10. นายอภิรัตน์  สุจริต   กรรมการ 

11. นายภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์   กรรมการ 
12. นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์  กรรมการ 
13. นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 ผู้ที่ได้รับคำสั่งขอให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความตั้งใจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนและก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ 
 สั่ง  ณ  วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 
             
                                                                     
 
 

       (นายวิรชั    วิริยาภรณป์ระภาส) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

 
 



ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์   อำเภอทัพทัน   จังหวัดอุทัยธานี 

ภาคเรียนที่ 1/2561 
 

เดือน รายการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
มีนาคม ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ผอ.วิรัช  วริิยาภรณ์ประภาส 

เสนอโครงการ นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น 
จัดสรรงบประมาณ นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
อนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ผอ.วิรัช  วริิยาภรณ์ประภาส 

นายตระศักดิ์   แสงภักดี   
เมษายน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางรวีวรรณ    จันทร์ชื่น 
พัฒนางานแผนงานและงบประมาณโรงเรียน นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม 
พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป นายไพบูลย์     วรนัยพินิจ 

พฤษภาคม กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน นายตระศักดิ์   แสงภักดี 
โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง   นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา 
ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์
โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์ นางสมกิจ  บุญมี 

มิถุนายน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นางสุธัญญา   วรนัยพินิจ 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นางสาวขวัญล่า  อยู่พุ่ม 
งานอนามัยโรงเรียน นางสาวเต็มสิริ   เคนคำ 
พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นายไพบูลย์     วรนัยพินิจ 
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้
รักษ์ภาษา 

นายอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 

พัฒนาการสอนทักษะในการทำงานอาชีพ นายอนุชา  วิทยารัตน์   
ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

นางเสาวภา อนุเพชร 

ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมละค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

นางสุธัญญา   วรนัยพินิจ 

 
 
 



ภาคเรียนที่ 2/2561 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
กรกฎาคม นิเทศการสอนด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย นายตระศักดิ์  แสงภักดี 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน นางประกายรัตน์  สงฆ์โนนเหล็ก 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงาน                   นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ ์
สร้างฝันสู่ลูกมดแดง นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา 
สัมพันธ์กับชุมชน นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์ 
ส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นางประกายรัตน์  สงฆ์โนนเหล็ก 
สะเต็ม (STEM) นางประจุพร    จ้อนแจง 
โรงเรียนสีขาว นายอภิรัตน์   สุจริต    

กันยายน ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศด้านศิลปะ  

นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสาวราณี  ศรีบัวบาล 
วัดและประเมินผล นางประกายรัตน์  สงฆ์โนนเหล็ก 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายชยพล ชุรินทร 

ตุลาคม 
 

ทัศนศึกษา                     นายตระศักดิ์  แสงภักดี 
การอบรมอาสายุวกาชาด  เรื่อง การดูแล
ผู้สูงอายุ 

นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 

อบรมหลักสูตร “พ้ืนฐานยุวกาชาด” นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 
อบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 
96 ปี ยุวกาชาดไทย ร่วมใจสร้างจิตอาสา 
“Good Service  Good Life” 

นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 

พฤศจิกายน พัฒนางานวิชาการ นายตระศักดิ์  แสงภักดี 
พัฒนาทักษะทางการกีฬา นายอภิรัตน์ สุจริต 
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายไพบูลย์     วรนัยพินิจ 

ธันวาคม พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
สู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

นายสมชาย ปานหลุมข้าว 

มกราคม เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ปีการศึกษา 2561 

นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 

อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นายอนุชา  วิทยารัตน์   
กุมภาพันธ์ 

 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางรวีวรรณ    จันทร์ชื่น 
พัฒนางานแผนงานและงบประมาณโรงเรียน นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 

มีนาคม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและมอบประกาศนียบัตร
นักเรียน           

นายตระศักดิ์  แสงภักดี 

 


