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คำนำ 
  

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เล่มนี้ สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนที่เกดิจากการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความต้องการ ความจําเปนของ
สถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียน นำมาวางแผนการจัดการศึกษา ตามวิสัยทัศน  
อัตลักษณ เอกลักษณของโรงเรียนเพ่ือให้สอดคลองกับแนวทางการพัฒนางานของสํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในแนวทางปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๒ ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาสูการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โดย 
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศเปาหมายในแตละมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ให้ทีเ่กี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกรได้รับทราบ        

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้ เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการระดมสรรพกำลัง 
ของคณะครู-อาจารย์ทุกคน ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
แผนปฏิบัติการนี้อาจจะไม่สมบูรณ์ทั้งหมดเพราะการดำเนินงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณ เวลา 
และบุคลากร ดังนั้นแผนนี้จึงสามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม โดยเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป 
 ขอขอบคุณคณะทำงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
จัดสรรงบประมาณทุกท่านและครู-อาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนให้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 
เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
ปีการศึกษา 2562 

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

ต่อมาเมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2510  ทางอำเภอทัพทัน  สมัยนายพรหม  ขวัญสกุล 
เป็นนายอำเภอ นายวินัย หาญสาริกัน เป็นศึกษาธิการ ได้ยื่นเรื่องราวขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นประจำอำเภอขึ้นเป็นครั้งแรกแต่เนื่องจากยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
คือ ต้องมีที่ดินถึง  15 ไร่  ฉะนั้นจึงยังมิได้รับอนุมัติ  จำเป็นต้องหาที่ดินเพ่ิม ดังนั้น นายพรหม ขวัญสกุล  
นายวินัย  หาญสาริกัน จึงได้ติดต่อขอที่ดินเพ่ิมเติมจากเจ้าของเดิมซึ่งได้อุทิศให้เมื่อปี 2501  โดยมิได้
ขัดข้องและมีผู้บริจาคเพ่ิมอีก  ได้ที่ดินมา 15 ไร่   1 งาน  88  ตารางวาและนายอำเภอได้รายงานให้
กรมสามัญศึกษาทราบ กรมฯก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูสถานที่ (ปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอทัพทัน)และให้
นายอำเภอสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน เพื่อเตรียมเปิดให้ทันปีการศึกษา 2511 

 วันที่ 22  ธันวาคม  2510 ทางอำเภอได้จัดฉายภาพยนตร์เพ่ือเก็บเงินสร้างอาคารเรียน 
ภาพยนตร์ที่ฉายในคืนนั้นคือ เรื่อง  “มดแดง”  ซ่ึงต่อมาคำว่า  “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 
 ในปี พ.ศ. 2514  นายก่อ  สวัสดิพานิช  อธิบดีกรมสามัญได้มาเยี่ยมโรงเรียนและได้มาดู
สถานที่ที่หาไว้ เห็นว่าที่เก่าไม่พอขยายแน่ จึงให้ย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่ คือ อาคารผ่องนภาปัจจุบัน  
เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2515  วันที่ 1  มิถุนายน 2515 ได้ย้ายโรงเรียนจากเดิมมาอยู่โรงเรียนใหม่ (ที่ปัจจุบัน)  
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 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 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ 
นางนภาลัย  สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ครบวาระเกษียณอายุราชการ 
 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีคำสั่งให้นาย
วิรัช วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา จ.อุทัยธานี มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแทน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ครบวาระเกษียณ 
           วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีคำสั่งให้ 
นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม จ.อุทัยธานี มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแทนจนถึงปัจจุบัน 
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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 – 30 ก.ย. 2561 ผู้อำนวยการ 
9. นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น 2 พ.ย. 2561- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ 
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ข้อมูลนักเรียน 
  ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ดังนี้ 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด  819 คน แบ่งเป็น เพศชาย 374  คน เพศหญิง 445 คน  

ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

ม.1 6 116 98 214 
ม.2 4 73 73 146 
ม.3 4 71 85 156 
ม.4 3 43 53 96 
ม.5 3 42 80 122 
ม.6 3 29 56 85 

รวมทั้งหมด 23 374 445 819 
 
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คศ.3 1 - 1 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2 - 2 
คร ู ชำนาญการพิเศษ   คศ.3 7 14 21 
คร ู ชำนาญการ   คศ.2 3 8 11 
ครู    คศ.1 - 4 4 
ครูผู้ช่วย   2 - 2 
พนักงานราชการ   - 1 1 
ครูอัตราจ้างไทย   1 1 2 
ครูอัตราจ้างต่างประเทศ   - 5 5 
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 2   1 - 1 
ช่างไฟฟ้า ชั้น 3   1 - 1 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม   1 - 1 
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน   - 1 1 
เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลวิชาการ   1 - 1 
นักการภารโรง   4 1 5 
พนักงานรักษาความปลอดภัย   1 - 1 

รวม   25 35 60 
 
 
 



สภาพปัจจุบัน ปญัหาและความตอ้งการ..... 7 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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แผนผังโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปประมาณการใช้เงินงบประมาณ 
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การจัดสรรงบประมาณ 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 1,475,000 

1 แผนงานและงบประมาณ 
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
- ค่าสาธารณูปโภค 
- พัสดุกลาง 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
- เงินสมทบประกันสังคม 

  25,000 
700,000 
340,000 
250,000 
27,000 

100,000 
33,000 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 560,000 
2 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพและกิจกรรมพิเศษ 480,000  
3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 40,000 
4 พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร 40,000 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 818,000 
5 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 
70,000  

 
6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10,000   
7 พัฒนาการสอนทักษะในการทำงานอาชีพ 45,000 
8 พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และพัฒนา

ตนเอง 
60,000 

9 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้รักษ์ภาษา 50,000    
10 พัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผล 5,000   
11 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 60,000   
12 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 60,000   
13 ส่งเสริมสุขภาพนำสู่ทักษะกีฬา 70,000 
14 สร้างฝันสู่ลูกมดแดง                            10,000   
15 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5,000 
16 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 63,000 
17 ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 30,000   
18 พัฒนางานวงโยธวาทิต       100,000   
19 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                30,000 
20 พัฒนางานวิชาการ                                   100,000 
21 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 50,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 316,000 

22 TO BE  NUMBER  ONE โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี 10,000  
23 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 50,000   
24 สร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง 6,000   
25 โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์  6,000   
26 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 2,000 
27 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 15,000 
28 งานอนามัยโรงเรียน 8,000 
29 บำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 2,000   
30 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000   
31 พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่ 190,000   
32 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน              10,000 
33 สัมพันธ์กับชุมชน                           5,000 
34 ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 1,000 
35 โรงเรียนวิถีพุทธ 6,000 

รวมงบอุดหนุนทั้งหมดที่ขอมา 3,169,000 
รวบงบอุดหนุนที่คำนวณจากนักเรียนปีการศึกษา 2562 2,953,600 

เกินงบประมาณ 215,400 
งบเหลือจากปีงบประมาณ 2561 217,875.00 

เหลืองบสำรอง 2,475 



สภาพปัจจุบัน ปญัหาและความตอ้งการ..... 11 
 

การจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
1 ทัศนศึกษา                                                      

ม.ต้น                                                                                                           
ม.ปลาย 

 
180,600 
120,800 

2 ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย  20,000 
3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงาน  84,000 
4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                180,600 
5 พัฒนางานวิชาการ                                   150,000   
6 โรงเรียนวิถีพุทธ  27,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด 763,000 
งบประมาณที่คำนวณจากจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 740,980 

เกินงบประมาณที่คำนวณได้ 22,020 
เหลืองบจากปีงบประมาณ 2561 33,706.72 

เหลืองบสำรอง 11,686.72 
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ส่วนที่ 2 
 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ  
เป้าประสงค ์ค่านิยม กลยุทธ์ 

ปีการศึกษา 2562 
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วิสัยทัศน์  
  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
นำวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  สืบสานความเป็นไทย  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
  1. พัฒนานักเรียนให้มีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และรักษ์สถาบัน   
  2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคม 
  3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้าน IQ  EQ  AQ  และมีพัฒนาการที่สมส่วน 
  4. พัฒนานักเรียนให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน และภาษาของกลุ่มนักท่องเที่ยว 
  5. พัฒนานักเรียนให้มีความสำนึกในความเป็นไทยบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ค่านิยมองค์กร 
  ครูรักเด็กและเด็กรักครู  
 
ระบบ FAMILY-MODEL 
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เอกลักษณ์ 
  ภูมิทัศน์ร่มรื่น  ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี 
 
อัตลักษณ์  
  ลูกมดแดงมีสัมมาคารวะ  มีวินัย  เสียสละ  อยู่อย่างพอเพียง 
 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน   
  ทำงานเชิงระบบ  พัฒนาครบแบบกัลยาณมิตร 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
               ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้าน  IQ  EQ  AQ  และมีพัฒนาการที่ 
               สมส่วน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
               ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหรและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ  
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กลยุทธ์และเป้าหมายความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ที ่ เป้าหมายความสำเร็จ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1 นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การ

เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

2 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร การ
นำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถการสื่อสาร 
การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ในระดับดี 

นักเรียนร้อยละ 50 ผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
สื่อสารในระดับดี 

4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ 
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิด
คำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

5 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด  
ในระดับดี 

นักเรียนร้อยละ 50 ผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด  
ในระดับดี 

6 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

นักเรียนร้อยละ 50 ผ่านการประเมินทักษะการ
คิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

7 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

8 นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ
สามารถใช้ภาษาจีน ภาษาของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ภาษามลายู เพ่ือการสื่อสารได้ 

นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 100 
และสามารถใช้ภาษาจีน ภาษาของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว  ภาษามลายู  เพ่ือการสื่อสารได้ 

9 นักเรียนสื่อสารได้ 2 ภาษาข้ึนไป นักเรียนร้อยละ 85 สื่อสารได้ 2 ภาษาข้ึนไป 
10 นักเรียนมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

Scientific Literacy อยู่ในระดับดี 
นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ Scientific Literacy อยู่ในระดับดี 

11 นักเรียนทุกคนมีผลงาน จากการทำโครงงาน 
/ สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหา
อุปสรรคของการทำงานได้(วิทยาการ
คำนวณ) 
 
 

นักเรียนทุกคนมีผลงาน จากการทำโครงงาน / 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหา
อุปสรรคของการทำงานได้(วิทยาการคำนวณ) 
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ที ่ เป้าหมายความสำเร็จ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
12 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร

สถานศึกษามากกว่าระดับ 2.5 ขึ้นไป 
นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเฉลี่ยตาม
หลักสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ 2.5 ขึ้นไป 

13 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

14 นักเรียนมีผลสอบโอเน็ต สูงกว่า
ระดับประเทศ 

นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 มีผลสอบโอเน็ต  
สูงกว่าระดับประเทศ 

15 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดี 

นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดี 

17 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนร้อยละ 50 มีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

18 นักเรียนรักการอ่านหนังสือตามเกณฑ์ ม.ต้น 
วันละ 90 นาที ม.ปลาย วันละ 120 นาที 

นักเรียนร้อยละ 70  รักการอ่านหนังสือตาม
เกณฑ์ ม.ต้น วันละ 90 นาที ม.ปลาย วันละ 
120 นาที 

19 นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่
ตนต้องการได้ 

นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสอบเข้า
มหาวิทยาลัยตามที่ตนต้องการได้ 

20 มีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบของ
สวนพฤกษศาสตร์ 

มีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบของสวน
พฤกษศาสตร์ 

21 มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนและเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนและเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ เป้าหมายความสำเร็จ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1 
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับดี 

นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 

2 
นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 
นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มี
ภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 

นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มี
ภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 

4 
นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัน
สำคัญ และท้องถิ่น 

นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัน
สำคัญ และท้องถิ่น 

5 
นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

6 
นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

7 
นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
จิตสาธารณะ 

นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
จิตสาธารณะ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้าน IQ  EQ AQ และมีพัฒนาการที่สมส่วน 

ที ่ เป้าหมายความสำเร็จ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่

ดีต่องานอาชีพ 
นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

2 นักเรียนทุกคน มี ID Pan และ Portfolio 
เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

นักเรียนทุกคน มี ID Pan และ Portfolio 
เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3 นักเรียนได้รับการพัฒนาโครงงานอาชีพด้วย
กระบวนการ PBL 

นักเรียนได้รับการพัฒนาโครงงานอาชีพด้วย
กระบวนการ PBL 

4 นักเรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้  
ร้อยละ 100 

นักเรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้  
ร้อยละ 100 

5 นักเรียนมีทักษะความรู้พ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
พร้อมในการศึกษาต่อ  และการทำงาน  หรือ
งานอาชีพ 

นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะความรู้พ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีพร้อมในการศึกษาต่อ  และ
การทำงาน  หรืองานอาชีพ 

6 นักเรียนได้รับโควตาความสามารถพิเศษด้าน
กีฬา ดนตรี หุ่นยนต์  สิ่งประดิษฐ์ 

นักเรียนได้รับโควตาความสามารถพิเศษด้าน
กีฬา ดนตรี หุ่นยนต์  สิ่งประดิษฐ์ 
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ที ่ เป้าหมายความสำเร็จ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
7 โรงเรียนสามารถส่งต่อนักเรียนเพื่อพัฒนา

อาชีพในสถานประกอบการ แบบทวิภาคี 
โรงเรียนสามารถส่งต่อนักเรียนเพื่อพัฒนา
อาชีพในสถานประกอบการ แบบทวิภาคี 

8 นักเรียนมีความพิเศษทางด้านดนตรี 
นาฏศิลป์และศิลปะ 

นักเรียนร้อยละ 70 มีความพิเศษทางด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะ 

9 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ทุกข้อ 

นักเรียนร้อยละ 70 มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

10 นักเรียนทุกคนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา 
ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุขทุกชนิด 

นักเรียนทุกคนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา 
ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุขทุกชนิด 

11 นักเรียนปลอดยาเสพติด นักเรียนปลอดยาเสพติด 
12 นักเรียนทุกคนมีความรู้ทักษะในการป้องกัน

ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
นักเรียนทุกคนมีความรู้ทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

13 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต(อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข , มีความคิดเชิงบวก 
คิดสร้างสรรค์ , ทักษะการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน , มีความซื่อสัตย์ อดทน  กล้า
หาญ) ในระดับดี 

นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต(อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข , มีความคิดเชิงบวก 
คิดสร้างสรรค์ , ทักษะการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน , มีความซื่อสัตย์ อดทน  กล้า
หาญ) ในระดับดี 

14 นักเรียน มีคุณภาพทั้งด้าน IQ  EQ AQ  นักเรียนร้อยละ 70 มีคุณภาพทั้งด้าน IQ  
EQ AQ  

15 นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
จิตสาธารณะ 

นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
จิตสาธารณะ 
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กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญได้อย่างมีคุณภาพ 

ที ่ เป้าหมายความสำเร็จ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 ครทูุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้

เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3 ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรัก
การเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรัก
การเรียนรู้ 

4 ครมูีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ครูร้อยละ 70 มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5 ครมูีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 70 มีเครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ 

6 ครูทุกคน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่  5  พัฒนากระบวนการบริหรและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
ที ่ เป้าหมายความสำเร็จ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ี
ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่า
เป้าหมายความสำเร็จไว้ 

3 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

4 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6 มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ 

มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 

7 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

8 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและ
ติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
และถูกต้อง 

มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและติดตาม
การใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 
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ส่วนที่ 3 
 

 

รายละเอียด  
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  

ปีการศึกษา 2562 
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ตารางแสดงงบประมาณแยกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย 20,000 นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 
2 ทัศนศึกษา 301,400 นางสาวทวี  ขยันการนาวี 
3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
60,000    นางประกายรัตน์  สงฆ์โนนเหล็ก 

4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

70,000 นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น 

5 พัฒนางานวงโยธวาทิต 150,00 นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่ 
6 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทาง

คณิตศาสตร์ 
50,000    นายนิเวศน์  ทิมปรางค์ 

7 พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 

60,000 นายสมชาย ปานหลุมข้าว 

8 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่
ศูนย์การเรียนรู้รักษ์ภาษา 

50,000    นายอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 

9 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เผยแพร่ผลงาน 

574,800 นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 

10 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10,000 นางสาวราณี  ศรีบัวบาล 
11 โรงเรียนสีขาว 6,000 นายอภิรัตน์  สุจริต 
12 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 60,000 นางสาวธฤติรัตน์   ทรัพย์สุริต 
13 ส่งเสริมสุขภาพนำสู่ทักษะกีฬา 70,000 นายอภิรัตน์ สุจริต 
14 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5,000 นายชยพล ชุรินทร 

รวม 885,800  
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                เศรษฐกิจพอเพียง 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
15,000 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 

2 โรงเรียนวิถีพุทธ 33,000 นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 
3 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
63,000 นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ 

รวม 111,000  
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทัพทัน

อนุสรณ์ 
10,000   นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์ 

2 งานอนามัยโรงเรียน 8,000 นางสาวเต็มสิริ  เคนคำ 
3 บำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 2,000   นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 
4 พัฒนาการสอนทักษะในการทำงานอาชีพ 45,000 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 210,600 นายสังวาลย์   พงษ์จำปา   
6 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 50,000 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
7 สร้างฝันสู่ลูกมดแดง 10,000   นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา 
8 สัมพันธ์กับชุมชน 5,000   นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์ 

รวม 340,600  
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
               เป็นสำคัญ 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผล 5,000 นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 

รวม 5,000  
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000   นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 
2  ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 1,000 นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 
3 ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 30,000 นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์
4 พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไปและอาคาร

สถานที่ 
190,000   นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 

5 พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 1,475,000 นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
6 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 2,000 นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา 
7 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพและกิจกรรมพิเศษ 480,000   นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น   
8 พัฒนางานวิชาการ 250,000 นายตระศักดิ์  แสงภักดี 
9 พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร 40,000 นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม 
10 โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์ 6,000   นางสมกิจ  บุญมี 
11 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000 นางสาวขวัญล่า  อยู่พุ่ม 
12 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 40,000 นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม 
13 สร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง 6,000   นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

รวม 2,535,000  
 

 

 

ตารางสรุปการใช้งบประมาณแยกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

ที ่ กลยุทธ์ งบประมาณ 
1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 885,800 
2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
111,000 

3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่
สมส่วน 

340,600 

4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5,000 

5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 2,535,000 
รวม 3,877,400 
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1. โครงการ  ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น  
6. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7. หลักการและเหตุผล 
  GAT และ PAT ถือว่าเป็นคะแนนที่สำคัญมาก เพราะใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งใน
ระบบรับตรงและระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งในแอดมิชชั่นกลางนั้น GAT PAT รวมกันจะเป็นสัดส่วนถึง 
50% เรียกว่าถ้าไม่มีคะแนนนี้ก็ไม่ได้แอดมิชชั่น ส่วนอีก 50% ที่เหลือก็เป็นสัดส่วนรวมกันของเกรด
(GPAX) ซึ่งจะเป็นเกรดเฉลี่ยรวมตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึง ม.6  และคะแนน O-NET ซึ่งเป็นการสอบอีกแบบ
หนึ่ง 
   โรงเรียนจึงให้ความสำคัญต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 และเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จึงจัดโครงการเสริม
ความรู้วิชาความถนัดด้านการเชื่อมโยง (GAT) และ PAT1  PAT2 ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นกระตุ้น 
การเรียนรู้และได้เทคนิควิธีที่น่าสนใจจากวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดและมี
ประสบการณ์ ทำให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด สามารถนำไปวิเคราะห์เชื่อมโยงในการทำข้อสอบ
วิชาความถนัดทางด้านการเชื่อมโยง (GAT) และวิชา PAT1  PAT2 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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8. วัตถุประสงค์ 
  8.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการสอบวิชา GAT ความถนัดการเชื่อมโยงและภาษา 
 8.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการสอบวิชา PAT1 และ PAT2   
9.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   9.1 นักเรียนร้อยละ 70 สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่ตนต้องการได้ 
10. ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

ขั้นวางแผน(Plan) 
-ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงานแต่งตั้งคณะทำงาน 
และเสนอขออนุมัติโครงการ / พ.ค.62 

พ.ค. 62 นางรวีวรรณ 
จันทร์ชื่น 

2. 
 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1  กิจกรรมชุมนุมติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย 
2.2  สอนเสริมให้คาบแนะแนว  และคาบสวดมนต์ 
2.3  กิจกรรมติว GAT โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ 

 
พ.ค. 62 

นางสำรวย   
อุณหพิเชษฐ
วัฒนาและ 
นางรวีวรรณ 
จันทร์ชื่น 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง   
(CheckAction) 
3.1 รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.62 
3.2 รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.63 
3.3 ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.63 

ต.ค.62 – มี.ค.
63 

นางสำรวย   
อุณหพิเชษฐ
วัฒนาและ 
นางรวีวรรณ 
จันทร์ชื่น 

4. ขั้นรายงานผล (Report) 
-จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 21-31 มี.ค.63 

มี.ค.63 นางรวีวรรณ 
จันทร์ชื่น 
 

 
11.  ระยะเวลาดำเนินการ  พ.ค. 62  -  มี.ค. 63 
12.  งบประมาณ   งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท  
13.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
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14.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
14.1ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสอบเข้า
มหาวิทยาลัยตามที่ตนต้องการได้ 

สอบถามการเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย 

แบบสอบถามการเข้า
ศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

15.1 นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการสอบวิชา GAT  ความถนัดการเชื่อมโยงและภาษา 
 15.2 นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการสอบวิชา PAT1 และ PAT2   
  15.3 นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่ตนต้องการได้ 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
      (นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น)                        (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย)์                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                         หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
       (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                                      (นายอดิศักดิ ์   อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                               ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
           ผู้เห็นชอบโครงการ      ผู้อนุมัติโครงการ 
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1. โครงการ  ทัศนศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวทวี ขยันการนาวี   
6. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ  

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย ที่ครอบคลุมทุกด้าน โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีห่ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด ดังนั้น
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่างๆ จากความสำคัญ
และความจำเป็นดังกล่าวเป็นวิธีที่จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความ
ต้องการของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ 
8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 8.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
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9.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและเรียนรู้จาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้  
10. ขั้นตอนดำเนินการ 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    - สำรวจแหล่งการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น 
    - กำหนดวัน เวลาและสถานที่ 
5. ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการ 
ประเมินผลการดำเนินการ 
6. ขั้นสรุป/ รายงานผล 

พ.ค. 2562 
พ.ค 2562 
มิ.ย-ก.ค 2562 
 
ก.ค 2562- 
มีนาคม 2563      
มีนาคม 2563 
 
มีนาคม 2563       

ผู้บริหารฯ ฝ่ายวิชาการ  
คณะครูแต่ละระดับชั้น 
คณะครูแต่ละระดับชั้น 
หัวหน้าระดับชั้นม. 1-6 
 
 
หัวหน้าระดับชั้นม. 1-6 

 

11.  ระยะเวลาดำเนินการ 
   พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 
12.  งบประมาณ  
              โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปี จำนวน 301,400 บาท  

- มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน  180,600 บาท  
-    มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน  120,800 บาท  

13.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
   2. คณะครูแต่ละระดับชั้น 
14.  ระดับความสำเร็จ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการวดัผล/ประเมินผล เคร่ืองมือ 

1. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและ
เรียนรู้จาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-  สำรวจ 
-  สอบถาม 

-  แบบสำรวจ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ 

-  สำรวจ 
-  สอบถาม 

-  แบบสำรวจ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

15.1 นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 15.2 นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

 
 
 

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

              (นางสาวทวี ขยันการนาวี)             (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวทิย์)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ............................................. 
             (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                           (นายอดิศักดิ์   อินทรชื่น)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประกายรัตน์  สงฆ์โนนเหล็ก 
6. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2542  และฉบับแก้ไข(ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2545  

กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา  24 (2)“ ฝึกทักษะ   กระบวนการคิด  การจัดการ  การ
เผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา” และ (4) จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ี
ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา             
  ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างมากที่จะจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  โดย
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ฝึกฝนทักษะ   กระบวนการคิด  การวิเคราะห์  และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย   ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีข้ึน   
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 นักเรียนมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ Scientific Literacy อยู่ในระดับ ดี 
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8.2 นักเรียนทุกคนมีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้(วิทยาการคำนวณ) 
9.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ Scientific Literacy อยู่ใน
ระดับดี 

9.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้(วิทยาการคำนวณ) 
10. ขั้นตอนดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงเพ่ือวางแผนการกิจกรรม เม.ย. 62 นางประกายรัตน์   

สงฆ์โนนเหล็ก 
2 จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เม.ย. 62 นางประกายรัตน์ 

สงฆ์โนนเหล็ก 
3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ 

3.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศในวิชา
วิทยาศาสตร์                                        
3.2 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์สื่อการเรียน     
การสอน 
3.4 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
3.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน   
เป็นสำคัญ                                              
3.6 กิจกรรมนิเทศภายใน 

พ.ค.62 – 
ก.พ.63 

 
 

ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

4 ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ พ.ค.62 –  
ก.พ.63 

นางประกายรัตน์ 
สงฆ์โนนเหล็ก 

5 นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาสรุปผล 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

มี.ค.63 นางประกายรัตน์ 
สงฆ์โนนเหล็ก 

6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและ
กิจกรรม 

มี.ค.63 นางประกายรัตน์  
สงฆ์โนนเหล็ก 

 
11.  ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน 2562 – มีนาคม 2563 
12.  งบประมาณ   60,000   บาท 
13.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
  7.1  นักเรียน 
  7.2  คร ู
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  7.3  ผู้ปกครอง 
  7.4  ชุมชน 
 
14. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
8.1 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ Scientific Literacy อยู่ใน
ระดับดี 
  

ทดสอบ แบบทดสอบ 

8.2 ร้อยละของนักเรียนมีผลงาน จากการทำ
โครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้(วิทยาการ
คำนวณ) 

ประเมินผล 
 

แบบประเมิน 

 
15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

15.1 นักเรียนมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ Scientific Literacy 
15.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ 

แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้(วิทยาการคำนวณ) 
  
 
 
 

ลงชื่อ.........................................      ลงชื่อ..........................................    
          (นางประกายรัตน์   สงฆ์โนนเหล็ก)                  (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                              หัวหน้างานแผนงาน   

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

            (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                            (นายอดิศักดิ์   อินทรชื่น)  
        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                       ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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1. ช่ือโครงการ    ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
   ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น   
6. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรู้ศิลปะ  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล   
ความเป็นมาของรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น  และรากฐานทางวัฒนธรรม  ค้นหาศักยภาพความสนใจ
ส่วนบุคคล  ฝึกการเรียนรู้  การสังเกต  ซึ่งนำไปสู่ความรัก  ความเห็นคุณค่า  และความซาบซึ้งใน
คุณค่าของศิลปะและสิ่งรอบตัว   พัฒนาเจตคติ  สมาธิ  มีทักษะกระบวนการ  วิธีการแสดงออก  การ
คิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาท  ของศิลปกรรมในสังคม  ด้วยลักษณะธรรมชาติ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้   
การเรียนรู้เทคนิควิธีการนำเสนอ  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระ  ทำให้ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุน ได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีสุนทรียภาพ  และเห็นคุณค่าของศิลปะ    

การสร้างความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจาก
ความช่วยเหลือที่เหมาะสม  ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ต้องการปัจจัยที่
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ส่งเสริมการเรียนรู้  ซึ่งรวมไปถึงวัสดุ  อุปกรณ์ทางการศึกษา  การสร้างบรรยากาศ  และการกระตุ้นที่
เร่งเร้าให้พวกเขาบรรลุบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเองได้ 
 
 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ได้แสดงออกอย่าง 
เต็มความสามารถตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ 

8.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษให้มีความเป็นเลิศ 

8.3 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เกิดความรัก  และเห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ 

8.4 เพ่ือสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีดีต่อไป 

8.5 เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ 
9. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความพิเศษทางด้านดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะ 

9.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์   
10. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผนเพ่ือกำหนดกิจกรรมและงบประมาณ มี.ค. 62 ครูจุฑาภรณ์ 

ครูกุลธิดา 
ครูขนิษฐา 

2.  ดำเนินกิจกรรม  ดังนี้ 
2.1.  พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้านดนตรี
ไทย-นาฏศิลป์ 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาดนตรีสากล 

พ.ค. 62 - เม.ย. 63  
ครูจุฑาภรณ์ 

 
ครูกุลธิดา 

 
ครูขนิษฐา 

3. สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. 62 - เม.ย. 63  
4. กำกับติดตามประเมินผล พ.ค. 62 - เม.ย. 63  
5. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน พ.ค. 62 - เม.ย. 63  

11. ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ค. 62 - เม.ย. 63 

12. งบประมาณ 
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 70,000  บาท 
13. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 
14. ระดับความสำเร็จ     

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละของนักเรียนมีความพิเศษ
ทางด้านดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศิลปะของนักเรียน 

แบบทดสอบ 
 

2.ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนทัพ
ทันอนุสรณ์ มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

การแสดงความคิดเห็นจากการตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

แบบสอบถาม 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

15.1 นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ และได้แสดงออกอย่าง
เต็ม 

ความสามารถตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ 
15.2 นักเรียนมีศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ให้มีความเป็นเลิศ 
15.3 นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
15.4 นักเรียนได้รับการสนับสนุนและเป็นกำลังใจที่จะสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศปิ์ 
15.5 นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและทำให้เกิด

ความสามัคคีในหมู่คณะ 
15.6 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี

และนาฏศิลป์ 
 

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

            (นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น)         (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
                ผู้รับผิดชอบโครงการ                                     หวัหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ............................................. 
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             (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                             (นายอดิศักดิ์   อินทรชื่น)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                   ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
1. โครงการ   พัฒนางานวงโยธวาทิต 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นสำคญั 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขนิษฐา   หรั่งแร่ 
6. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
              โดยหน่วยงาน วงโยธวาฑิตโรงเรียนทัพทันอนุสณณ์ สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเล่นดนตรี จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการ ฝึกซ้อมการเล่นดนตรี เพ่ือให้บริการทั้ง
กิจกรรมภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและมีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในการแสดงของนักเรียนวง
โยธวาฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน ในแต่ละเทศกาลหรือแต่ละโอกาส  ตลอดปี
การศึกษา   ดังนั้นงานวงโยธวาฑิต จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องดนตรี ชุดแต่งกาย 
การซ่อมเครื่องดนตรีที่มีปัญหา ฝึกซ้อม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพของวง
โยธวาทิตให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป 
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8.วัตถุประสงค์ 
      1.เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิตได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถตาม
ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ 
      2.เพ่ือเป็นการให้บริการเบื้องต้นกับนักเรียนที่ไปประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับทาง
โรงเรียน 
      3.เพ่ือแสดงออกถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานวงโยธวาทิต 
      4.เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่มีความพร้อมในการส่งเสริมให้บุตรได้แสดงออก
ถึงความสามารถของทางด้านดนตรี 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
      1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้แสดงออกทางด้านดนตรี เต็มความสามารถ
และศักยภาพของตนเอง 
      2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมด้านวงโยธ
วาทิต 
10.วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมวางแผนเพ่ือกำหนดกิจกรรมและงบประมาณ มี.ค. 62 ครูขนิษฐา 
2.  ดำเนินกิจกรรม  ดังนี้ 
    ชุดวงโยธวาทิต จำนวน 40 ชุด 
    - เสื้อตัวนอก ผ้า DY เกรด A พร้อมปลอกแขน ผ้า
คาดเอว และปักโลโก้ 
    - กางเกงเอ๊ียมทรงสูง 
    - หมวก Shako พร้อมหน้าหมวก  
    - ภู่ขนนก พร้อมปลอกใส่ 
    - ป้ายหน้าวงโยธวาทิต 

พ.ค. 62 - เม.ย. 63 ครูขนิษฐา 

3. สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. 62 - เม.ย. 63  
4. กำกับติดตามประเมินผล พ.ค. 62 - เม.ย. 63  
5. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน เม.ย. 63  

 
11.ระยะเวลาดำเนินการ 

- พ.ค. 62 - เม.ย. 63 
12.งบประมาณ  150,000  บาท 
        -    เงินอุดหนุนทั่วไป  100,000  บาท 
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  -    เงินรับบริจาค        50,000  บาท   
13.หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 
14.ระดับความสำเร็จ     

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละของนักเรียนได้รับ
ความรู้และมีประสบการณ์จาก
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

1.สำรวจ 
 

 

1.แบบสำรวจ 

2.ร้อยละของนักเรียนได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ใน
ด้านดนตรี  ของตนเองให้ผู้อื่น
ได้รับรู้  และมีความภาคภูมิใจ 
เห็นคุณค่าในวงโยธวาทิต 

2.การแสดงความคิดเห็นจาก
การตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ
วงโยธวาทิต 

2. แบบสอบถาม 

 
15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
         1. วงโยธวาทิตของโรงเรียนมีความพร้อม มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ  สามารถเข้ามีส่วนร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชนตาม เทศกาลและโอกาสต่าง ๆ  ตลอดปีการศึกษา 
        2.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  สามารถนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้  นำมาเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้   
        3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ  ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  และนำไปสู่การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับดนตรี  
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่ )                        (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ............................................. 
     (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                                       (นายอดิศักดิ์   อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                              ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
          ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
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1. โครงการ  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิเวศน์  ทิมปรางค์ 
6. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7. หลักการและเหตุผล 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ชั้นม.3 และ ม.6 ซึ่งผลปรากฏว่า
ผลการเรียนทั่วประเทศในวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50  ทำให้เห็นว่าเด็กไทยอ่อนวิชา
คณิตศาสตร์แต่ก็ยังได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50  กระทรวงศึกษาธิการประกาศมาโดยตลอดว่าจะปรับ
ให้เด็กไทยรู้จักการคิดวิเคราะห์ในการสอบแต่โรงเรียนส่วนใหญ่จัดติวนักเรียนซึ่งเป็นการติววิเคราะห์
เพ่ือให้นักเรียนจำคำตอบไปสอบ O-netซึ่งเป็นเป็นการหลงทางครั้งใหญ่ของกระบวนการเรียนการ
สอนของประเทศ 
 อีกท้ังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)(สมศ.) ได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 5  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
พอใช้  โดยได้คะแนน  8.56  จากคะแนนเต็ม20ทางโรงเรียนจึงต้องนำข้อเสนอแนะของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)(สมศ.)  จึงต้องปรับปรุงการเรียน
การสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพ่ิมขึ้น 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจึงเลือก
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรม
ดังกล่าวจะช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนโดยการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์  กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
O-net   กิจกรรมคลังข้อสอบ O-net   กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่จะเรียน 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสารใน
ระดับดี 

8.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

8.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดใน
ระดับดี 

8.4 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
9.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

9.1 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การสื่อสารในระดับดี 

9.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

9.3 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การคิดในระดับดี 

9.4 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA 
10. ขั้นตอนดำเนินการ 
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ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมครู ร่วมกันศึกษาข้อมูล  วิเคราะห์ความเป็นไปได้  

พร้อมทั้งหาแนวทางการจัดทำโครงการ 
1.1 วางแผนดำเนินการร่วมกัน 
1.2 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

พ.ค. 62 นายนิเวศน์ 

2 จัดทำโครงการ 
2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมดำเนินการ 
     จัดทำรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
2.2 นำรายละเอียดของโครงการเสนอ 
     ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 

พ.ค. 62 นายนิเวศน์ 

3 ดำเนินตามโครงการดังนี้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
3.1 กระบวนการเรียนการสอนกระบวนการคิด                  
     วิเคราะห์ ด้วย coaching และ mentoring 
3.2 พัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์ 

พ.ค. 62 –
ก.พ. 63 

คณะครูทุก
ท่าน 

ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 ติดตามตรวจสอบและประเมินนักเรียนจากการจัดกิจกรรม

ตามโครงการ 
พ.ค. 62 –
ก.พ. 63 

นายนิเวศน์ 
และคณะครู
ทุกท่าน 

5 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ  จะเป็นการประเมินที่
คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันสร้างขึ้นมาวัดผล  แล้วทำ
การประเมินผลโครงการออกมาในรูปสถิติแต่ละด้านว่ามี
ประสิทธิภาพระดับใด  บรรลุวัตุประสงค์ตามโครงการหรือไม่
ตามมาตรฐานที่  4 

มี.ค. 63 นายนิเวศน์ 
และคณะครู
ทุกท่าน 

6 สรุปและจัดทำรายงานโครงการเสนอต่อผู้บริหารและ
นำเสนอต่อสาธารณชน 

มี.ค. 63 นายนิเวศน์ 

 
11.  ระยะเวลาดำเนินการ 
            16  พฤษภาคม 2562 ถึง  31 มีนาคม 2563 
12.  งบประมาณ  50,000   บาท  
13.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 -  
14.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือวัด 
นักเรียนของนักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ

-  ทดสอบ - แบบทดสอบ 
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สื่อสารในระดับดี 
ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
คำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

-  ทดสอบ - แบบทดสอบ 

นักเรียนของนักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดใน
ระดับดี 

-  ทดสอบ - แบบทดสอบ 

นักเรียนของนักเรียนผ่านการประเมินทักษะการ
คิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

-  ทดสอบ - แบบทดสอบ 

  
 
 
 
 
 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

15.1 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสารใน
ระดับดี 

15.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

15.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดใน
ระดับดี 

15.4 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นายนิเวศน์  ทิมปรางค์)                        (นานรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
       (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                                        (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
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      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
           ผู้เห็นชอบโครงการ      ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย ปานหลุมข้าว 
6. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7. หลักการและเหตุผล   
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ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็น
เครือ่งมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตน อันจะนำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเป็นภาษา
ภาษาท่ีสอง คือภาษาจีน  และปรับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศจากการเน้นไวยากรณ์มาเป็น
เน้นการสื่อสารที่เริ่มจาก การฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ  

ทั้งนีก้ารจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศควรคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา 
กระบวนการเรียนการสอนควรมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติที่ใกล้เคียงกับการเรียนรู้ภาษา
แรก คือ ภาษาไทย ที่เริ่มการเรียนรู้จากการฟัง และเชื่อมโยงเสียงกับภาพเพ่ือสร้างความเข้าใจ แล้ว
จึงนำไปสู่การเลียนเสียง คือ การพูด และนำไปสู่การอ่านและการเขียนในที่สุด การจัดการเรียนการ
สอนจึงเป็นการสอนเพื่อการสื่อสารอย่างแท้จริง 
  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง ในปีการศึกษา 2562 
8. วัตถุประสงค์ 

1.นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
 2.นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายูและภาษาของกลุ่มนักท่องเที่ยว เพ่ือการ
สื่อสารได้ 

3. นักเรียนสื่อสารได้ 2 ภาษาขึ้นไป 
9. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 70 ของนักเรียน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
 2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายูและภาษาของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเพ่ือการสื่อสารได้ 

3. ร้อยละ 85 ของนักเรียนสื่อสารได้ 2 ภาษาข้ึนไป 
10. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาต่างประเทศ พ.ค. 62 - มี.ค. 63 น.ส. ณัฏฐนันท์ จุติมา 
2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารสู่การเรียนรู้ พ.ค. 62 - มี.ค. 63 นายอำนาจ จ้อนแจง 
3 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน พ.ย. 62 นางชุติมา เฉลียว 

 
4 กิจกรรมวันคริสต์มาส ธ.ค. 62 น.ส. ทวี ขยันการนาว ี
5 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ พ.ค. 62 - มี.ค. 63 นายสมชาย  

ปานหลุมข้าว 
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6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร พ.ค. 62 - มี.ค. 63 นางเกษมาภรณ์  
เฮงทับทิม 

7 กิจกรรมจ้างครูชาวต่างประเทศสอนวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

พ.ค. 62 - มี.ค. 63 นายสมชาย  
ปานหลุมข้าว 

11.  ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 62 - มี.ค. 63 
12.  งบประมาณ 

12.1 งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  60,000 บาท 
12.2 งบระดมทรัพยากร จำนวน  1,148,000 บาท 

13. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
13.1  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
13.2  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
13.3  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี 
13.4  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี 

14.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัด 

และประเมินผล 
1) ร้อยละของนักเรียน มีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

ข้อสอบประเมินผล 
 

แบบประเมิน 

2) ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู 
และภาษาของกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อ
การสื่อสารได้ 

ข้อสอบประเมินผล แบบประเมิน 

3) ร้อยละของนักเรียนสื่อสารได้ 2 
ภาษาข้ึนไป 

ข้อสอบประเมินผล แบบประเมิน 

 
15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1..นักเรียนสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
 2.นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายูและภาษาของกลุ่มนักท่องเที่ยว 
เพ่ือการสื่อสารได้ 

3. นักเรียนสามารถสื่อสารได้ 2 ภาษาข้ึนไป 
 

 
 

ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
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     (นายสมชาย ปานหลุมข้าว)                        (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
     (นายตระศักดิ์ แสงภักดี)                                     (นายอดิศักดิ ์   อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
1. โครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้รักษ์ภาษา 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์  
6. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7. หลักการและเหตุผล 
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  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    
8.วัตถุประสงค์  
         1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา         

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา  
9. เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 70 ของนักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา         
10. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง มีนาคม 2562 ครูอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 
2. กำหนดกิจกรรม มีนาคม 2562 ครูอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 
3. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

 
พฤษภาคม 2562 ครูอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 
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4. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย 

          4.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
          4.3 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
          4.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
              - เครื่อง ทีวี จอแบน ขนาด 55 นิ้ว 
              - สื่อวัสดุ - อุปกรณ์ประกอบการสอน 
              - กระดานไวท์บอร์ด ติดผนังห้องเรียน 
         4.5 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่
ศูนย์การเรียนรู้  (Walk  Rally) 

 
มิ.ย.2562 - ม.ค. 
2563 
มิ.ย. 2562  
ก.ค. 2562 
มิ.ย. 2562 - 
ก.พ.2563 
 
ม,ค. - ก.พ.  2563 
 

 
ครูสุภัค       พันธ์พุท 
ครูคมกฤช    พุ่มบุญนาก 
ครูสมกิจ        บุญมี 
ครูกฤตชญา    สุขเพ็ญ 
 
 
 
ครูอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 
ครูอิศราภรณ์   รู้รอบดี 

5. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม ม.ค. - ก.พ. 2563 ครูอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 
6. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน ก.พ. 2563 ครูอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 
7. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร
ทราบ 

มี.ค. 2563 ครูคมกฤช   พุ่มบุญนาก 
ครูอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 

 

11. ระยะเวลาดำเนินการ   พ.ค. 2562 – มี.ค. 2563 
12. งบประมาณ   50,000   บาท 
13. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   นักเรียนและครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  และชุมชน 
14. ระดับความสำเร็จ 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

การบันทึกการอ่านจากการ
ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

แบบบนัทึกการอ่านจากการ
ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
การสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

การประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย 

แบบประเมนิทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 15.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา         

15.2 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  
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ลงชื่อ...........................................................                    ลงชื่อ………………………………………………… 
      (นายอภิวัฒน์ชัย   จีระดิษฐ์)                                         (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์) 
          ผู้รับผิดชอบโครงการ                                             หัวหน้าแผนงาน 
 
 
ลงชื่อ............................................................                     ลงชื่อ……………………………………………….  
        (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                                          (นายอดิศักดิ์   อินทรชื่น) 
   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                           ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
            ผู้เห็นชอบโครงการ                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงาน 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 
6. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  
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 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.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  
8.xวัตถุประสงค์ 

8.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดี 

8.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

9.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

9.3 นักเรียนร้อยละ 50 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. วิธีดำเนินการ /ขั้นตอนดำเนินงาน 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน 
- วางแผนเพื่อจัดทำโครงการ และนำเสนอโครงการ

 
มีนาคม 2562 

 
นายรุ่งโรจน์  
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เพ่ือขออนุมัติ น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

2. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
- เช่าพ้ืนที่โดเมนเนมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
- ล้างและซ่อมครื่องปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการ 
  คอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (NAS) 
- จัดซื้อเลนส์กล้องDSLR 18-200 mm 
- ปรับปรุงระบบสายสัญญาณอินตอร์เน็ต 
- ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการและจัดซื้อ 
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง 
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและการจัดการเรียน 
  การสอน 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
- พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวนทดแทนเครื่องเก่า 
- กิจกรรมงานเปิดโลกวิชาการ(คอมพิวเตอร์) 

 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 

 
พ.ค. 62 
มิ.ย. 62 
ก.ค. 62 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ม.ค. 2563 
ก.พ. 2563 

 
นายรุ่งโรจน์ 
นายมงคล 
 
นายรุ่งโรจน์ 
นายมงคล 
นายรุ่งโรจน์ 
 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นกำกับ ติดตามประเมินผล 

3.1 จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
3.2 ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
กุมภาพันธ์ 2563 

 

 
นายรุ่งโรจน์   
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

4. ขั้นสรุปผล / รายงานผล  
4.1 สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 
4.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม
รายงานผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
มีนาคม 2563 

 
นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

11.  แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
 ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เช่าพ้ืนที่โดเมนเนมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เดือนพฤษภาคม 2562 นายรุ่งโรจน์  
2. ล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม 2562 นายรุ่งโรจน์  

นายรุ่งโรจน ์
นายมงคล 
น.ส.เบ็ญญาภา 
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คอมพิวเตอร์ นายมงคล  
3. จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (NAS) เดือนพฤษภาคม 2562 นายรุ่งโรจน์  

  
4. จัดซื้อเลนส์กล้อง DSLR 18-200 mm เดือนมิถุนายน 2562 นายมงคล  
5. ปรับปรุงระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนกรกฎาคม 2562 นายรุ่งโรจน์  

นายมงคล  
6. ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการและ

จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง 
ตลอดปีการศึกษา  นายรุ่งโรจน์  

น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดปีการศึกษา นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและการจัดการ
เรียนการสอน 

ตลอดปีการศึกษา นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล 

9. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตลอดปีการศึกษา นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

10. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลย ี ตลอดปีการศึกษา น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
11. จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวนทดแทนเครื่องเก่า เดือนมกราคม 2563 นายมงคล 
12. กิจกรรมงานเปิดโลกวิชาการ(คอมพิวเตอร์) เดือนกุมภาพันธ์ 

2563 
นายรุ่งโรจน์  
น.ส.เบ็ญญาภา  
นายมงคล  

 

12.  งบประมาณและทรัพยากร   574,800 บาท 
- งบประมาณ เงินระดมทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน  490,800 บาท 
- งบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 84,000 บาท 

13. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     -  กลุ่มบริหารวิชาการ และครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
14.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1.ร้อยละของนักเรียนมีความ 
สามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสรุป

ประเมินผล แบบประเมิน 
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ความรู้ได้ด้วยตนเองและอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดี 

ประเมินผล แบบประเมิน 

3. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

15.1 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดี 

15.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
     ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ.......................................    
      (นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์)                       (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
             ผู้รับผิดชอบโครงการ                                หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
     ลงชื่อ...............................................     ลงชื่อ ...................................... 
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         (นายตระศักดิ์    แสงภักดี)                                      (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                           ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
             ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวราณี  ศรีบัวบาล 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  
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บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-

2561) ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองได้กำหนดเป้าหมายให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 50 
และจุดเน้นที่ 3 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระวิชาหลัก เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากำหนด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักให้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 ซึ่งจากผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการทดสอบระดับชาติต่ำกว่า
ระดับประเทศ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าร้อยละ 3 ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้  
นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 วิชาหลักท้ังมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง ร้อยละ 50  
    โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จึงได้ดำเนินการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงกำหนดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น 
เพ่ือให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 
8.วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระระดับ 3 ขึ้นไป 
 8.2 เพ่ือให้นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
 8.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  9.1 นักเรียนร้อยละ 50  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ 3 ขึ้นไป       
 9.2 นักเรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป            

9.3 นักเรียนร้อยละ 40  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป             
9.4 นักเรียนร้อยละ 50  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับ 3 ขึ้นไป           
9.5 นักเรียนร้อยละ 50  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับ 3 ขึ้นไป             
9.6 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาระดับ 3 ขึ้นไป            
9.7 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ระดับ 3 ขึ้นไป 
           9.8 นักเรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
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ระดับ 3 ขึ้นไป 
   9.9 นักเรียนร้อยละ 50 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
  9.10นกัเรยีนมผีลการทดสอบระดบัชาตเิฉลีย่โรงเรยีนสงูขึน้   
 10. ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเตรียมงานการวางแผนจัดกิจกรรม/ 
1. ประชุมชี้แจงผลการสอบ o-net  แก่ครูผู้สอน 
2. วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3  ปี  เพื่อศึกษาและ
พิจารณาจุดเดน่และจุดควรพฒันาเปน็รายมาตรฐาน
และรายสาระ 
3. ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพื่อวางแผน
ดำเนินงาน 
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

พ.ค. 62 
 
 

พ.ค. 62 
 

พ.ค. 62 
 

พ.ค. 62 
 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางสาวราณ ี

 
 

2. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
5 .คัดเลือกนักเรียนตามศักยภาพ 
6. จัดทำเอกสาร เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
7. สอนเสริมเด็กเก่งเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสอนซ่อม
เสริม เด็กอ่อนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน 
8. จัดติว O-NET 
9. การจัดสอบ Pre O-NET 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2562 
 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ และ 

คณะครู 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นการประเมินผลโครงการ 

10. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
11. รายงานโครงการ 

 
มี.ค.63 
มี.ค.63 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางสาวราณ ี

 
11.  ระยะเวลาดำเนินการ 13 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
12.  งบประมาณ  10,000 บาท  
13.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
   - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
14.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
เรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร
สถานศึกษาระดับ  3  

ตรวจสอบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

2. ร้อยละของนักเรียน ผ่านการ ประเมินผล แบบประเมินผล 
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ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับ ดี 
3. ร้อยละของนักเรียน มีผลสอบ
โอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ 

ตรวจสอบผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  15.1 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ 3  
 15.2 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
 15.3 นักเรียนมีผลสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นางสาวราณี  ศรีบัวบาล)                         (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
        (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                                          (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
          ผู้เห็นชอบโครงการ         ผู้อนมุัติโครงการ 
1.โครงการ  โรงเรียนสีขาว 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่  3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่  5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิรัตน์  สุจริต 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  
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 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมี
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ  เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มียุทธ์
ศาสตร์ “ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”  ด้วยการรวบรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการ
ต่อสู้ยาเสพติดโดย ยึดผู้เสพเป็นผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีในสังคม 
 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เห็นว่าเป็นภารกิจสำคัญของโรงเรียนที่จะตอบสนอง

าล และยุทธ์ศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดโครงการนโยบายของรัฐบ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียนขึ้น  เพ่ือสร้างความตระหนักและกระตุ้นจิตสำนึก เกิดผลทางจิตวิทยาในการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ด้วยการเลือกกิจกรรมที่หลากหลายต่อเนื่อง 
8.วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือให้นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุข
ทุกชนิด 
 8.2 เพ่ือให้นักเรียนปลอดยาเสพติด 
 8.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 
 
9. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุขทุกชนิด 
 9.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนปลอดจากยาเสพติด 
 9.3 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ 
10.วิธีดำเนินการขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน
โครงการกิจกรรม 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
   - ประชุมวางแผนการดำเนินการ 

 
25 พ .ค. 62 

 

 
 
 

2. ดำเนินการตามกิจกรรม 
       กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมป้องกันและแก้ไข      
                        ปัญหายาเสพติด       

1 มิ .ย. 62 
ถึง15 มี .ค. 63 

นายอภิรัตน์ สุจริต 

       กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกัน 
                        ปัญหายาเสพติด 

22-26 มิ .ย. 62 นายอภิรัตน์ สุจริต 
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       กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 1 มิ .ย. 62 ถึง 
15 มี .ค. 63 

นายนิคม  สุวรรณรัตน์ 

3. กำกับติดตามประเมินผล 
    - กำกับติดตามประเมินผล 
    - ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

18 มิ .ย. 62 ถึง 
15 มี .ค. 63 

นายอภิรัตน์ สุจริต และ 
คณะกรรมการฯ 

4. สรุปรายงาน                                                                              
    - สรุปความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
    - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
15 มี .ค. 63 

นายอภิรัตน์ สุจริต และ 
คณะกรรมการฯ 

 
11.  ระยะเวลาดำเนินการ    25 พฤษภาคม 2562 – 15 มีนาคม 2563 
12.  งบประมาณ 6,000   บาท  
13.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 - โรงพยาบาลทัพทัน 
 
 
 
 
 
 
 
14. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของนักเรียนป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

- สังเกตนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
- ครูที่ปรึกษาสำรวจ
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 
ยาเสพติด 

- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก
พฤติกรรม 

นายอภิรัตน์ 
สุจริตและคณะ
กรรมการฯ 

2. ร้อยละของนักเรียน เห็น
คุณค่าตนเอง   มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

- สังเกตนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

นายอภิรัตน์ 
สุจริตและคณะ
กรรมการฯ 

3. ร้อยละของนักเรียนสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นันทนาการ 
นาฏศิลป์ กีฬาตามจิตนาการ 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมและ 
การแสดงผลงาน 

- แบบสอบถาม 
 

นายอภิรัตน์ 
สุจริตและคณะ
กรรมการฯ 
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15. ผลที่คาดว่าได้รับ 
15.1 นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุข

ทุกชนิด 
 15.2 นักเรียนปลอดจากยาเสพติด 
 15.3 นักเรียนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 
  
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
       (นายอภิรัตน์  สุจริต)                    (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       หวัหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
     (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                                     (นายอดิศักดิ ์   อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
1. โครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธฤติรัตน์   ทรัพย์สุริต  
6. กลุ่มงานที่รับผดิชอบ  
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 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7. หลักการและเหตุผล 
การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทำ

ให้เกิดความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้
แนวคิดในการดำเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้เรื่องต่างๆ ขณะเดียวกันก็ถือเป็นพ้ืนฐานการสร้างประสิทธิภาพด้านอ่ืน ๆ ถ้าสนใจ
และรักการอ่าน พยายามทำให้เป็นนิสัยจะเกิดการเรียนรู้และประสบความสำเร็จได้ในชีวิต 

งานห้องสมุด กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  ตระหนักถึงความสำคัญของ
การอ่าน จึงได้ทำโครงการส่งเสริมนิสัยการอ่านขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรี ยนมีนิสัยการอ่าน เห็น
ความสำคัญของการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 นักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ ม.ต้น วันละ 90 นาที ม.ปลาย วันละ 120 นาท ี 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
 8.2 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านและความจำเป็นของการอ่าน 
 8.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 8.4 เพ่ือสร้างความสนใจในการอ่านให้กับนักเรียน 

8.5 เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
9.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9.1 ร้อยละ 70  ของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ ม.ต้น วันละ 90 นาที ม.ปลาย วันละ 
120 นาที 
   9.2 ร้อยละ 70 ของคณะครูและนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับดี 

9.3 ร้อยละ 70 ของคณะครูและนักเรียนใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับดี 
9.4 ร้อยละ 70 ของคณะครูและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่ใน

ระดับดี 
9.5 ร้อยละ 70 ของคณะครูและนักเรียนมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่

ในระดับดี 
10. ขั้นตอนดำเนินการ 
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ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุดร่วมกันศึกษา

ข้อมูล และแนวทางในการดำเนินงาน 
 

พ.ค. 2562 คณะกรรมการ
งานห้องสมุด 

2 
 

จัดทำโครงการ 
• ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำ

รายละเอียดของโครงการ 
• นำรายละเอียดโครงการเสนอประธาน

โครงการ/ผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารเห็นชอบ 
อนุมัติโครงการ 

พ.ค. 2562 คณะกรรมการ
งานห้องสมุด 

3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
• แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการ    

       

พ.ค. 2562 คณะกรรมการ
งานห้องสมุด 

4 ดำเนินการตามโครงการ 
• งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
• งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
• งานปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด 
• งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ค.2562 ถึง  
31 มี.ค. 2563 

คณะกรรมการ
งานห้องสมุด 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5 
 

วัดผล  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 
• ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสร้างเครื่องมือ

ในการประเมินโครงการ 
1)  ประเมินระหว่างดำเนินการ   
2) ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

• สรุปและจัดทำรายงานโครงการเสนอต่อ
ประธานโครงการ/ผู้บริหารและนำ
เผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

ประเมินทุก
ระยะที่

ดำเนินงาน 

คณะกรรมการ
ประเมินผล 

 
11.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
12.  งบประมาณ   60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
13.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
14.  ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
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ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตาม
เกณฑ์ ม .ต้น วันละ 90 นาที ม .ปลาย 
วันละ 120 นาที 

- สถิติการอ่านในแต่ละเดือน  
- สถิติการยืมในแต่ละเดือน  

ตรวจสอบจาก
โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ 

ร้อยละของคณะครูและนักเรียนใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับดี 

- สถิติการใช้บริการอินเตอร์เน็ต  ใบลงชื่อเข้าสืบค้น
อินเตอร์เน็ต 

ร้อยละของคณะครูและนักเรียนใช้
บริการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
อยู่ในระดับดี 

- สถิติการอ่านในแต่ละเดือน 
- ดือนสถิติการยืมในแต่ละเ  

ตรวจสอบจาก
โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ 

ร้อยละของคณะครูและนักเรียนมีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอยู่ในระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ร้อยละของครูและนักเรียนมีความพึง
พอใจในการให้บริการห้องสมุด 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

15.1 นักเรียนได้อ่านหนังสือตามเกณฑ์ ม.ต้น วันละ 90 นาที ม.ปลาย วันละ 120 นาท ี 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
 15.2 นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านและความจำเป็นของการอ่าน 
 15.3 นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 15.4 นักเรียนมีความสนใจในการอ่านหนังสือ 
 15.5 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการห้องสมุด 

 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
   (นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต)                        (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
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ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
        (นายตระศักดิ์ แสงภักดี)                                          (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ                             ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
         ผู้เห็นชอบโครงการ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการ  ส่งเสริมสุขภาพนำสู่ทักษะกีฬา 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิรัตน์ สุจริต 
6. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
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 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7. 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 จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนำสู่ทักษะ
กีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับการศึกษา การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น 
 

 
 
 
 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษาหรือสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

8.2 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิติในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงจาก
สภาวะความเสี่ยงต่อความรุนแรง 

8.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนความม่ันใจ กล้าแสดงออก และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้รัก
สามัคคีในหมู่คณะ 

8.4 เพ่ือให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศ 
9. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษาหรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

9.2 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะชีวิติในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงจาก 
สภาวะความเสี่ยงต่อความรุนแรง 

9.3 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้รัก 
สามัคคีในหมู่คณะ  

9.4 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนสร้างสรรค์ ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
10. ขั้นตอนดำเนินการ 

งานกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมมอบหมายผู้รับผิดชอบ
จัดทำรายละเอียดกิจกรรม 

15 มี.ค. 62 
 

นายอภิรัตน์  สุจริต 

2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 25 มี.ค. 62 นายอภิรัตน์  สุจริต 
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 15 พ.ค. 62 ครูกลุ่มสาระฯ     
       กิจกรรมที ่1 กิจกรรมกีฬาภายใน
(กีฬา) 

27-28 
มิ.ย. 62 

นายอภิรัตน์  สุจริต 
นายสังวาลย์   พงษ์จำปา 
นายนิคม  สุวรรณรัตน์ 

       กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 
 

15 พ.ค. 62 
ถึง 

15 มี.ค. 63 

นายอภิรัตน์  สุจริต 
นายสังวาลย์   พงษ์จำปา 
นายนิคม  สุวรรณรัตน์ 

       กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมห้องเรียน
คุณภาพ 
       - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
       - จัดซื้อวัสดุประกลุ่มสาระฯ 
 
 
 

15 พ.ค. 62 
ถึง 

15 มี.ค. 63 

นายอภิรัตน์  สุจริต 
นายสังวาลย์   พงษ์จำปา 
นายนิคม  สุวรรณรัตน์ 

งานกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 
4. ดำเนินการตามโครงการ 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียน
ทราบ 
    - ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ 

15 พ.ค. 62 
ถึง 

15 มี.ค. 63 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

5. กำกับติดตามประเมินผล 
    - กำกับติดตามประเมินผล 
    -ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

15 พ.ค. 62 
ถึง 

15 มี.ค. 63 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

6. สรุปรายงาน 
    - สรุปความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
    - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

15 มี.ค. 63 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
11.  ระยะเวลาดำเนินการ  15 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 63 
12. งบประมาณและทรัพยากร 
 70,000 บาท 
13.  หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 - เทศบาลตำบลทัพทัน 
 - โรงพยาบาลทัพทัน 
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14. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกลมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

 
ออกแบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิติในการป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยง จากสภาวะความเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง 

 
ออกแบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และ
ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ  

ออกแบบประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยลของผู้เรียนสร้างสรรค์ ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศ 

ออกแบบประเมิน แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษาหรือสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
15.2 นักเรียนให้มีทักษะชีวิติในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงจากสภาวะความ

เสี่ยงต่อความรุนแรง 
15.3 นักเรียนความมั่นใจ กล้าแสดงออก และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ 
15.4 นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
             (นายอภิรัตน์   สุจริต)                      (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
             ผู้รับผิดชอบโครงการ                            หวัหน้างานแผนงาน   
 
 
 
        ลงชื่อ............................................   ลงชื่อ ................................................ 
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       (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                                      (นายอดิศักดิ ์   อินทรชื่น)  
        รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                          ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
      ผู้เห็นชอบโครงการ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการ  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชยพล ชุรินทร 
6. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
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 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โดยใช้วิธีปลูกฝังให้เห็นความงดงาม น่าสนใจ มีความปีติ เห็นคุณค่าและประโยชน์ 
ตลอดจนความใกล้ชิดกับพืชพรรณ เพ่ือรวบรวมพรรณไม้เพ่ือเป็นตัวอย่าง ห้องสมุด เพ่ือใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ 
8.  วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือให้นักเรียนมีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์ 

8.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น   
9. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์ 

9.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
10.  ขั้นตอนการดำเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนการดำเนินโครงการ 16 พ.ค. 2562 

-21 พ.ค. 2563 
คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ, 
พืชศึกษา 

19 พ.ค. 2562 
-23 พ.ค. 2563 

คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ   
 3.1 ทำจัดป้ายชื่อพรรณไม้   6 พ.ค. 2562 

-31 มี.ค. 2563 
ครูที่มีรายชื่อในคำสั่ง 

 3.2 รวบรวมพรรณไม้เข้าปลูก
ในโรงเรียน   

6 พ.ค. 2562 
-31 มี.ค. 2563 

ครูที่มีรายชื่อในคำสั่ง 

 3.3 ศึกษาข้อมูลพรรณไม้ด้าน
ต่างๆ   

6 พ.ค. 2562 
-31 มี.ค. 2563 

ครูที่มีรายชื่อในคำสั่ง 

 3.4 รายงานผลการเรียนรู้ 6 พ.ค. 2562 
-31 มี.ค. 2563 

ครูที่มีรายชื่อในคำสั่ง 

 3.5 นำสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนไปใช้ประโยชน์ทาง

6 พ.ค. 2562 
-31 มี.ค. 2563 

ครูที่มีรายชื่อในคำสั่ง 
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การศึกษา 
4 ประเมินโครงการระหว่าง

ดำเนินการ 
26 ต.ค. 2562 
-30 ต.ค. 2562 

ครูและนักเรียน 

5 ประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

23 มี.ค. 2563 
- 27 มี.ค. 2563 

ครูและนักเรียน 

6 สรุปและจัดทำรายงาน
โครงการ 

23 มี.ค. 2563  
- 27 มี.ค. 2563 

คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

 
11. ระยะเวลาดำเนินการ 
   16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 
12. งบประมาณ  5,000 บาท 
14. ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีการดำเนินงานครบ
ตามองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์ 

-  ประเมินผล -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนและเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-  ประเมินผล -  แบบประเมินความพึงพอใจ 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1 นักเรียนมีการดำเนินงานครบตามองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์ 
15.2 นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................   ลงชื่อ.................................................. 
 (นายชยพล   ชุรินทร)                (นายรุ่งโรจน ์  เจนเจตวิทย์)  
  ผู้รับผิดชอบโครงการ      หัวหน้างานแผนงาน  
 
 
 
ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ................................................. 
         (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)      (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น) 
        รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ       ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์                                                                             
 ผู้เห็นชอบโครงการ                                            ผู้อนุมัติการโครงการ 
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1. โครงการ  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุชา  วิทยารัตน์ และนายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์ 
6. กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7. หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาว

ไทยเก่ียวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาณ โดยคำนึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ 
พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ
และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็นเพ่ือให้สามารถดำรงชีวิต
อย่างยั่งยืนโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆการวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้กำหนดกลยุทธการปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
               ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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พอเพียงเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นๆจากหลักการดังกล่าวทางโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น 
8.วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10.ขั้นตอนดำเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 62 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
2 ประชุมคณะครูวางแผนการปฏิบัติงาน พ.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
3 เอกสาร/ป้ายประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 62-ก.พ. 63 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 

นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์ 
4 ดำเนินการตามกิจกรรม 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียง 

- วิทยากรให้ความรู้ 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้/ดูงาน 
- อบรม 
- ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 

มิ.ย. 62-ก.พ. 63 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์ 

5 ประเมินโครงการ ต.ค. 62 - มี.ค. 63 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
6 การสรุป/รายงาน มี.ค. 63 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 

 

11.ระยะเวลาดำเนินการ 
  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563  
12.งบประมาณ 15,000 บาท  
13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
        คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของนักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การสังเกต/ความพึงพอใจ/
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาพถ่าย/แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ/การสังเกต 
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 15.1 นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นายอนุชา  วิทยารัตน์)                     (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                         หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
     (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                                     (นายอดิศักดิ ์   อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

                ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นสำคญั 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์  
6.กลุ่มที่รับผิดชอบ          

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล    
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำไทย  ที่มีคนนับถือมากที่สุด  การประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักพุทธศาสนาให้ถูกต้องนั้น  จำเป็นต้องได้รับการฝึก  และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง  โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ  และปฏิบัติ
กิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาได้ถูกต้อง  และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
8.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
 2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย 

9.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 70 ของนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาและ
ดำรงชีวิตแบบไทย ๆ 
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10.  กิจกรรมและการดำเนินการ 

 
11.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา  2562 
12.งบประมาณ จำนวน 33,000 บาท  
 -  เงินงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  จำนวน       6,000      บาท 
 -  เงินงบโครงการเรียนฟรี 15 ปี  จำนวนเงิน       27,000      บาท 
13.หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - วัด / ชุมชน 
 - คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธ

ศาสนา 
2. ร้อยละของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวัน

สำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 
3. ร้อยละของนักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
4. ร้อยละของนักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย 

นิยมไทย 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจผลงาน 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา                ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
   -  มาฆบูชา 
   -  อาสาฬบูชา 
   -  วิสาขบูชา 

พ.ค.62 –  มี.ค.63 
 

นางจันจิรา   เชิมชัยภูม ิ
และคณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

2. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม พ.ค.62 – ส.ค.62 นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ 
และคณะครูกลุ่มสาระสังคม ฯ 

3. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ก.ย.62 – พ.ย.62 นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 
และคณะครูกลุ่มสาระสังคม ฯ 
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15.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเป็นคนดี  ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง               

    
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
     (นางนิโรบล   พัฒนพงษ์)                   (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                      หวัหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...........................................   ลงชื่อ ........................................... 
     (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                         (นายอดิศักดิ ์   อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ  
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการ และเหตุผล 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักท่ีสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยมาแต่อดีตจนปัจจุบัน 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก ความสามัคคี เป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศใน
ทุกๆด้าน พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรักประดุจดังพ่อและแม่ของแผ่นดินในโอกาสนี้ชาว
ไทยยังได้แสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อพ่อและแม่ของตนเองไปพร้อมๆกัน ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม
วันพ่อขึ้นเพ่ือให้นักเรียน ครูอาจารย์และบุคคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  รวมถึงกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของทุกคนอีกด้วย 
ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคมและ
สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขเด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดราก
แก้วไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุล 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรุดหน้าแต่ปัญหาทางสังคมก็มากขึ้นเป็นลำดับ เด็กและ
เยาวชนเจริญวัยก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน   ดังนั้นแนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาคนให้มากข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที2่) พ.ศ. 2545มาตรา 6 ได้กำหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข     
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8.วัตถุประสงค์ 
8.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
8.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
8.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  9.1 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
       9.2 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
       9.3 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
       9.4 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความประพฤติดี 
       9.5 ร้อยละ 90 ของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
10.วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

รายงาน/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินงานโครงการ 

   พ.ค. 62 อ.สุธัญญาและคณะครู 

2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค. 62 อ.สุธัญญา 
3.  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม พ.ค. 62 อ.สุธัญญาและครูกลุ่ม

สาระสังคมศึกษาฯ 
4.   -  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม

ศึกษาฯ 
      -  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 
      -  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นางสุธัญญาวรนัยพินิจ 
 

5.  ดำเนินการจัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม 
    5.1 กิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี 
    - วันแม่แห่งชาติ 
    - วันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลที่  10 

- วันปิยมหาราช 
    5.2 กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ 
    5.3 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 

ตลอดปีการศึกษา ครูกลุ่มสาระสังคมและ
คณะครูทุกคน 
อ.สุธัญญาและคณะ 
ครูทุกคน 
อ.สังวาลย์  พงษ์จำปา 
อ.ณิชาภัทร  สุวรรณศรี 
อ.นิโรบล พัฒนพงษ์ 
อ.สุธัญญา วรนัยพินิจ 
อ.สังวาลย์  พงษ์จำปา 

5.  รวบรวมผลของกิจกรรม มี.ค. 63 อ.สุธัญญา  วรนัยพินิจ 
6.   สรุปผล/เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงในปีต่อไป 

มี.ค. 63 อ.สุธัญญา  วรนัยพินิจ 
 

7.  นิเทศ  ติดตาม  ประเมิน ตลอดปีการศึกษา รองผู้อำนวยการ 
8.  สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการประจำปี มี.ค. 63 อ.สุธัญญา  วรนัยพินิจ 

และครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
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11.ระยะเวลาดำเนินการ 
 11 พฤษภาคม   2562  -  31  มีนาคม  2563 
12.งบประมาณ  
 63,000 บาท   
13.หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 13.1 พระวิทยากร จำนวน 3 รูป 
 13.2 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯและครูผู้สอนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ทุกคน 
    13.3 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ทุกคน 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร     
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

- ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ผู้เรียน 
-สอบธรรมศึกษา 

-แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
-ข้อสอบธรรมศึกษา 

2.ร้อยละผู้ที่ เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

15.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
15.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
15.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
15.4 ผู้เรียนมีความประพฤติดี 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
     (นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ)                   (นางรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                      หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
     (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                            (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                          ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  TO BE  NUMBER  ONE โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองศ์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์  
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
วัยรุ่น เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ของการเสริมสร้างสิ่งดีๆ และการเกิดปัญหาต่างๆ เนื่องจาก

ธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกลักษณะ คือ รูปร่างลักษณะเหมือนกับผู้ใหญ่
มีความต้องการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนให้ผู้อ่ืนยอมรับ ต้องการอิสระ มีการปลีกตัวออกจาก
การเกี่ยวพันทางบ้าน  ไม่ชอบให้ผู้อ่ืนมายุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัว  เช่นการแต่งกาย  การคบเพ่ือน  การ
เที่ยวเตร่  รักและต้องการเพ่ือนมาก  ต้องการอยู่กับเพ่ือนมากกว่าอยู่บ้าน  เชื่อเพ่ือนมากกว่าเชื่อพ่อ
แม่ เลียนแบบซึ่งกันและกัน ทั้งด้านการแต่งกาย บุคลิกลักษณะ การพูดจา  การแสดงพฤติกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้เพ่ือนในกลุ่มยอมรับเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม ต้องการค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง
อย่างแท้จริง มีความเจริญเติบโตทางสมองอย่างเต็มที่ สามารถใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง ชอบแสดงออกในลักษณะที่แสดงความเด่น ความดัง  และที่สำคัญวัยรุ่นเป็นวัยที่เสี่ยงกับ
ยาเสพติด   

 ด้วยทางโรงเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ของ นักเรียนซึ่งอยู่
ในช่วงวัยรุ่น จึงได้จัดตั้ง  ชมรม TO BE  NUMBER  ONE ขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆของ
นักเรียนและวัยรุ่นในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และ 
         พัฒนาการที่สมสว่น 
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8.วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
จิตสาธารณะ 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ 
10.วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน/ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. รับสมัครสมาชิก  TO BE  NUMBER  ONE   พฤษภาคม 2562 นางสาวกุลธิดา  
กุลวงศ์ 

 2. แกนนำนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
หน้าเสาธง และเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ทาง
วารสารโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

แกนนำนักเรียน 

3. ประกวดจัดบอร์ดยาเสพติด/กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE IDOL/กิจกรรมประกวดดนตรี
ต่อต้านยาเสพติด/กิจกรรมประกวดเต้นประกอบ
เพลง/เดินรณรงค์ให้ความรู้ 

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

นักเรียนทุกคน 

4. มีศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น Friend  Corner รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ให้คำปรึกษาผู้ที่มีปัญหาจัด
กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตที่เหมาะสม 
หลากหลายและ ตอบสนองความต้องการของ
นักเรยีนตามแนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข 
แก้ปัญหา พัฒนา EQ” 

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

นางสาวกุลธิดา  
กุลวงศ์ 

5. จัดตั้งกลุ่มนักเรียนเพ่ือจัดทำสินค้าในท้องถิ่น
เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน   

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

นางสาวกุลธิดา  
กุลวงศ์  

6. จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของ
สมาชิกร่วมมือกับชุมชน  และกิจกรรมภายใน
โรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

นางสาวกุลธิดา  
กุลวงศ์  

7. การประเมินผล มีนาคม 2563 นางสาวกุลธิดา  
กุลวงศ์  

8. สรุปรายงานผลโครงงาน มีนาคม 2563 นางสาวกุลธิดา  
กุลวงศ์  

 
11.ระยะเวลาดำเนินการ  
 พฤษภาคม 2562  ถึง   มีนาคม  2563 
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12.งบประมาณที่ใช้     
งบประมาณ  จำนวน    10,000  บาท    (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

13.หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 13.1 คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 13.2 โรงพยาบาลทัพทัน 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ         

- สังเกต 
- ประเมิน 

- แบบให้คะแนน 
- แบบประเมินผล 

 
15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

15.1 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์)                        (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
     (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                                     (นายอดิศักดิ ์   อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  งานอนามัยโรงเรียน 
2.ลักษณะโครงการ    ใหม ่      ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบ นางสาวเต็มสิริ  เคนคำ 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระบุว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไป

เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ด้านคุณภาพผู้เรียน ให้มีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ ที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เรียนมี
ความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข งานอนามัยโรงเรียน จึงได้จัด
โครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้นเพ่ือคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น 
8.วัตถุประสงค์ 
 8.1 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 8.2 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
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9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 9.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัว
สะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
10.ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เขียนโครงการวางแผนกิจกรรม พ.ค. 62 ครูเต็มสิริ 
2 ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

2.1 กิจกรรมวัดน้ำหนักส่วนสูง 
การแต่งกายสะอาด และปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ 

 
พ.ค. - มี.ค. 63 

ครูเต็มสิริ 
ครูที่ปรึกษา 

 2.2 กิจกรรมสวัสดิภาพนักเรียน (งานประกัน
อุบัติเหตุ)  

พ.ค. - มี.ค. 63 ครูเต็มสิริ 

 2.3 กิจกรรมห้องพยาบาลและการปฐม
พยาบาล 

พ.ค. - มี.ค. 63 ครูเต็มสิริ 

 2.4 กิจกรรมงานโภชนาการ พ.ค. - มี.ค. 63 ครูธัญญารักษ์ 
 2.5 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร มิ.ย 62 ครูเต็มสิริ 
 2.6 กิจกรรมพัฒนาสุขภาพบุคลากร ต.ค. - พ.ย. 62 ครูเต็มสิริ 
3 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลนักเรียนจาก

การทำกิจกรรม 
พ.ค. - มี.ค. 63 ครูเต็มสิริ 

4 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและรายงานผล
การประเมินกิจกรรมในงานอนามัยโรงเรียน 

มี.ค. 63 ครูเต็มสิริ 
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11.ระยะเวลาดำเนินการ / แผนการปฏิบัติงาน 
ท่ี งาน / กิจกรรม วิธีการ / สถานที่ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมประเมินวัดตรวจ

สุขภาพนักเรียน 
1. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงทุกชั้น 
คัดนักเรียนท่ีไม่ได้เกณฑ์
มาตรฐานเพื่อแจ้งกับ
โรงพยาบาล 
2. ตรวจสุขอนามัยส่วนตัว การ
แต่งกายเรียบร้อยสะอาด 

พ.ค.62 - 
มี.ค. 63 

ครูเต็มสิริ 
ครูท่ีปรึกษา
ทุกระดับชั้น 

2 กิจกรรมสวัสดิภาพนักเรียน 
(งานประกันอุบัติเหตุ) 

1. ชี้แจงผู้ปกครองเรื่องการทำ
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน
และรับสมัคร 
2. ดำเนินการให้ความรู้และให้
การเบิกจ่ายนักเรียนท่ีเกิด
อุบัติเหตุ 

พ.ค.62 - 
มี.ค. 63 

ครูเต็มสิริ 
และตัวแทน
ประกัน 

3 กิจกรรมห้องพยาบาลและ
การปฐมพยาบาล 

1. สำรวจชนิดและปริมาณยา
อุปกรณ์ในห้องพยาบาลเทอมละ 
1 ครั้ง 
2. ทำเรื่องเบิกละจัดซื้อตาม
ความจำเป็นนักเรียน 
3. ดูแล-จ่ายยาและปฐมพยาบาล
พร้อมจัดส่งในรายท่ีป่วยมาก 
4. จัดทำสถิติการเบิกจ่ายยาเพื่อ
เป็นข้อมูลการเจ็บป่วยและการ
ใช้ยา 

 ครูเต็มสิริ 
ชุมนุมห้อง
พยาบาล 

4 กิจกรรมงานโภชนาการ 1. ตรวจดูสุขาภิบาลโรงอาหาร 
การประกอบอาหาร การแต่ง
กายแม่ค้า 
2. ให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาล
อาหารและโภชนาการพร้อม
ชี้แจงกฏระเบียบการขายอาหาร 
3. ควบคุมความสะอาดของ
อาหารและโรงอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ 
4. จัดกิจกรรมชุมนุม อ.ย. น้อย 
5. จัดเสียงตามสายให้ความรู้
ด้านสุขภาพ-การเลือกบริโภค
อาหาร 

พ.ค.62 - 
มี.ค. 63 

ครูธัญญารักษ ์
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ท่ี งาน / กิจกรรม วิธีการ / สถานที่ เวลา ผู้รับผิดชอบ 
5 กิจกรรมตรวจสุขภาพ

บุคลากร 
1. ประสานงานกับทาง
โรงพยาบาล 
2. แจ้งให้บุคลากรในโรงเรียน
ทราบถึงวันนัดหมายการตรวจ
พร้อมแจกอุปกรณ ์
3. ทางโรงพยาบาลมา-เจาะเลือด
รับปัสสาวะและครูไปตรวจเอกซ์
เรย์พบแพทย์ 
4. ทางโรงพยาบาลแจ้งผลตรวจ 

มิ.ย - 
ก.ค 62 

ครูเต็มสิริ 

6 กิจกรรมพฒันาสุขภาพ
บุคลากร 

1. ประสานงานกับทาง
โรงพยาบาล 
2. คัดเลือกบุคลากรท่ีมีปัญหา
สุขภาพหรือสนใจ 
3. โรงพยาบาลจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากร 

ต.ค. - 
พ.ย. 62 

ครูเต็มสิริ 

 
12.งบประมาณ  

จำนวน 8,000 บาท 
13.หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทัพทัน 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- บริษัทประกันภัย (ตัวแทน) 

14.ระดับความสำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ร้อยละของนักเรียน มีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

บันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัด
ส่วนสูง 

แบบสรุปผลการตรวจ ชั่ง
น้ำหนัก-วัดส่วนสูง 

ร้อยละของนักเรียน มีสุขภาพ
แข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัว
สะอาด และปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ 

ประเมินสุขบัญญัติ 10 
ประการ 

แบบประเมินสุขบัญญัติ 10 
ประการ 
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15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 15.2 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ .........................................           ลงชื่อ ................................... 
      (นางสาวเต็มสิริ  เคนคำ)     (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์) 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 

 
 
 
 

ลงชื่อ .........................................          ลงชื่อ ................................... 
    (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)      (นายอดิศักดิ์   อินทรชื่น) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                   ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ                    ผู้อนุมัติโครงการ  
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1.โครงการ  บำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ  
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
          ตลอดระยะเวลากว่า  70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง
ประกอบ  พระราชกรณียกิจเพ่ือแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนวางรากฐานชีวิตความ
เป็นอยู่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาโดยตลอด 
ส่งผลให้ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการ ซึ่งเป็นประจักษ์
พยานที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านซึ่งเป็นพ่อของแผ่นดินทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศ         
พระวรกายเพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ควรแก่การที่เยาวชนไทยจะได้น้อมนำ
แบบอย่างที่ดีของพระองค์ท่านมาเรียนรู้และปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

จากเหตุผลดังกล่าวชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เห็นถึงความสำคัญในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เพื่อปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนเป็นคนดี   มีความรู้คู่คุณธรรม 
สร้างเสริมความเข้าใจในหลักการของกาชาดในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัยรวมไปถึงการ
บริการอาสาสมัครและการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี ดังนั้นจึงขอร่วมงานพัฒนาเยาวชน   สมาชิกชมรม
อาสายุวกาชาด และเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกิจกรรมที่ทำ
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและมุ่งดำเนินงานตามพระราชกรณียกิจ  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในแผ่นดินไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการปลูกจิตอาสาให้เยาวชนเป็น
อาสาสมัครที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และพ่ึงพาได้ 
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8.วัตถุประสงค์ 
        8.1 เพ่ือเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับเยาวชนผ่านรูปแบบการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ตามแบบอย่างที่ดีของ รัชกาลที่ 9 
        8.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้อาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้นำความรู้ทักษะที่ตนเองมีไปใช้
จัดกิจกรรมกิจกรรมให้แก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเองและสร้างพฤติกรรมที่ดีในการช่วยเหลือสังคม
ต่อไป 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพเชิงปรมิาณ 

9.1 อาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 50 คน  
         9.2 มีผู้ได้รับผลประโยชน์ เช่น เด็ก/เยาวชน อย่างน้อย 100 คน  
10.ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาความจำเป็นของโครงการ มีนาคม 2562 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 
2 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ มีนาคม 2562 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 
3 วางแผนการทำงานและประชุม

คณะกรรมการ 
กรกฎาคม 2562 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 

4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง กรกฎาคม 2562 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 
5 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรมการลดขยะมูลฝอย สิงหาคม 2562 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 

6 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม กันยายน 2562 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 
 
11.ระยะเวลาดำเนินการ 
   เดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 1-2 วัน  
12.งบประมาณ 5,000 บาท 
  - จากสภากาชาดไทย 3,000 บาท  
 - จากเงินอุดหนุนทั่วไปโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จำนวน  2,000  บาท  
13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
       สำนักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทย  และเทศบาลตำบลทัพทัน   
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14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
1.ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ   ลงทะเบียน เอกสารการลงทะเบียน 
2.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม สำรวจ/สอบถาม แบบสำรวจความพึงพอใจ 
3.ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ได้รับความรู้/
ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น 

สำรวจ/สอบถาม  แบบสำรวจความพึงพอใจ 

4.ร้อยละของการดำเนินโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

สำรวจ/สอบถาม แบบสำรวจความพึงพอใจ 

5. ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

สำรวจ/สอบถาม แบบสำรวจความพึงพอใจ 

6.ร้อยละของค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามท่ี
อนุมัติ 

ทำบัญชีการจ่าย
งบประมาณ 

งบประมาณ 

 
15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     15.1 อาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์คิดวางแผนและลงมือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
ให้แก่โรงเรียนของตนเองได้ ตามแบบอย่างทีดีของรัชกาลที่ 9 ได้ 
     15.2 เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จากการทำความดีและการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของอาสา 
ยุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ)                     (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                        หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
        (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                                       (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป                             ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
          ผู้เห็นชอบโครงการ                        ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  พัฒนาการสอนทักษะในการทำงานอาชีพ 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุชา  วิทยารัตน์ และนางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต   
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้จัดการเรียนการ

สอนวิชาพ้ืนฐานให้กับนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่กับวิชาสามัญโดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะที่
จำเป็นในการดำรงชีวิต ตามประกาศ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้
ในมาตรา 24 ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการ
ทำงานได้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รักการทำงาน และเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
8.วัตถุประสงค์ 
 8.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 8.2 นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 8.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาโครงงานอาชีพด้วยกระบวนการ PBL 
 8.4 ให้นักเรียนสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
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9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 9.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
 9.3 ร้อยละ 70 ของนักเรียน ได้รับการพัฒนาโครงงานอาชีพด้วยกระบวนการ PBL 
 9.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียน สร้างรายได้ระหว่างเรียน 
10.ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 62 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
2 ประชุมคณะครูวางแผนการปฏิบัติงาน พ.ค. 62 ผอ. 
3 ประชุมนักเรียนเพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ พ.ค. 62 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
4 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานกลุ่มสาระ(การงาน) พ.ค. 62 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
5 เครื่องขยายเสียงใช้ในการสอน พ.ค. 62 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
6 การดำเนินงานตามกิจกรรม 

- งานสร้างอาชีพ )คหกรรม (  
การทำอาหารจานเดี่ยว หวาน -คาว  
ของใช้ในบ้าน เช่น น้ำยาล้างจาน  
การประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ 

- งานสร้างอาชีพ )เกษตร (  
การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ 
การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเกิดอาชีพ 
ทำปุ๋ยชีวภาพ 
การเพาะเห็ด 

พ.ค. 62 – มี.ค. 63 น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต  
 
 
 
 
นายอนุชา  วิทยารัตน์ 

7 ปรับปรุงระบบน้ำในแปลงเกษตร พ.ค. 62 – มี.ค. 63 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
8 ปรับปรุงโรงเพาะชำ มี.ค. 62 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
9 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พ.ย. 62 – มี.ค. 63 น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต  

นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
10 ประเมินโครงการ ต.ค. 62 - มี.ค. 63 น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต  

นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
11 การสรุป/รายงาน มี.ค. 63 น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต  

นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
 

11.ระยะเวลาดำเนินการ 
  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563  
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12.งบประมาณ      45,000 บาท  
13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
        คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
14.ระดับความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

การทดสอบความรู้/ 
การมีส่วนร่วมในการทำงาน 

แบบทดสอบ/การเข้าเรียน 

2. ร้อยละของนักเรียนมี ID Pan และ
Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

ผลงานนักของนักเรียน ID Pan และPortfolio 

3. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา
โครงการอาชีพด้วยกระบวนการ PBL 

การทำโครงการของนักเรียน แบบสรุปโครงการของ
นักเรียน 

4. ร้อยละของนักเรียนสามารถสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนได้ 

การสังเกต/แบบประเมิน แบบประเมิน/บัญชี 

 
 

15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1.  นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
2.  นักเรียนทุกคน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
3.  นักเรียนได้รับการพัฒนาโครงการอาชีพด้วยกระบวนการ PBL 
4.  นักเรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ 

 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นายอนุชา  วิทยารัตน์)                        (นานรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
       (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                                        (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
           ผู้เห็นชอบโครงการ      ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสังวาลย์   พงษ์จำปา   
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
   การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในปัจจุบัน มิได้มุ่งเน้นแต่วิชาการเท่านั้น เพราะ
ความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตได้ 
ดังนั้นการเสริมสร้างทักษะต่างๆ  ทางสังคมย่อมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ   ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียน   
เป็นบุคคลที่พึงประสงค์และเป็นที่ต้องการของสังคม  การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนเป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะดำรงตนในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรม
หลักท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนดำเนิน การจัดการเรียนการสอนไว้ในหลักสูตร
การศึกษา เพ่ือที่จะสร้างผู้เรียนให้มีภาวะผู้นำ มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้นกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหาร ยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 
3 กิจกรรม เพ่ือสนองเจตนารมณ์และนโยบายของหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงมี
การจัดทำโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ยุวกาชาดและการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น 
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8.วัตถุประสงค์ 
 8.1 นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 
10.ขั้นตอนดำเนินการ 
   ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
2 
 
3 

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่   ม.1-ม.3 
ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
นักศึกษาวิชาทหาร  
ชั้นปีที่ 1 –ชั้นปีที่ 3 

24 - 26 มกราคม 2563 
24 - 26 มกราคม 2563 
ปีการศึกษา 2562 

- ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญทุ่กคน 
- ผู้นำยุวกาชาดทุกคน 
 
- ครูฝึก ร.ด. ทุกนาย 

- 
11.ระยะเวลาดำเนินการ 
  ระยะเวลาดำเนินงาน       15 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
12.งบประมาณ   จำนวน 210,600 บาท 
 - งบประมาณอุดหนุนทั่วไป  30,000 บาท 
 - งบประมาณจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   180,600       บาท 
13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

1. ค่ายลูกเสือพระชนกจักรี  ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมือง   จังหวัดอุทัยธานี 
2. ค่ายยุวกาชาด อ.บ้านไร่ และค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ 

14.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนมีความ
รับผิดชอบ มีวินัยมีภาวะผู้นำและมี
จิตอาสา 

1.ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2.ทดสอบการปฏิบัติจริง 
3.สังเกต  สอบการปฏิบัติจริง 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 
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15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 15. นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นายสังวาลย์  พงษ์จำปา)                        (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
       (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                                        (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
        ผู้เห็นชอบโครงการ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
การดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ให้สนองตอบต่อพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
เป็นคนเก่ง  คนดีและมีความสุข  มีคุณธรรมนำความรู้เกิดคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  คือ  ขยัน  
ซื่อสัตย์  ประหยัด  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี  มีน้ำใจ ซึ่งสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมในลักษณะองค์รวม ตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  

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

การที่ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สนองต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้น  ทางโรงเรียนจำเป็นต้องมีข้อมูล
รายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน   
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ด้วยความสำคัญดังกล่าว  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้องของนักเรียน  ช่วยให้เห็นสภาพของนักเรียนแต่ละคนได้ทุกมิติ ช่วย
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน และดูแลนักเรียนให้สุภาวะที่ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  
เอ้ือต่อการพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ต่อไป 
8.วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต(อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข , มีความคิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ , ทักษะการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน ,มีความซื่อสัตย์ อดทน  กล้าหาญ) ในระดับดี 

8.2 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้าน IQ  EQ AQ 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต (อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความคิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีความซื่อสัตย์ อดทน  กล้าหาญ) ในระดับดี 
 9.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีคุณภาพทั้งด้าน IQ EQ AQ 
10.ขั้นตอนดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนงานการดำเนิน มี.ค.–พ.ค. 2562 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
2 ดำเนินงานตามกิจกรรม   

2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน พ.ค. 2562 นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ 
2.2 ประชุมเตรียมความพร้อมครู พ.ค. 2562 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
2.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน พ.ค. 2562 นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ 
2.3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน พ.ค.- ก.ค. 2562 ครูที่ปรึกษา 
2.4 คัดกรองนักเรียน พ.ค.- ก.ค. 2562 ครูที่ปรึกษา 
2.5 การส่งต่อนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา พ.ค.2562 – มี.ค.

2563 
ครูที่ปรึกษา/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
2.6 งานครูที่ปรึกษา พ.ค.2562 – มี.ค.

2563 
นางกฤตชญา สุขเพ็ญ 

2.7 งานครูเวร พ.ค.2562 – มี.ค.
2563 

นายสมชาย ปานหลุม
ข้าว 

3 ติดตาม ประเมินผล  มี.ค. 2563 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
4 สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการประจำปี มี.ค. 2563 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
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11.ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2562 –มีนาคม 2563 

12.งบประมาณ 50,000 บาท  
13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายบริหารทั่วไปและครูที่ปรึกษา 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
1. ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมิน 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ 
ในการใช้ทักษะชีวิต (อยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข มีความคิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์  
ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีความ
ซื่อสัตย์ อดทน  กล้าหาญ) ในระดับดี 

ประเมินผล 
 

แบบประเมิน 

2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพทั้งด้าน 
IQ EQ AQ 

ประเมิน IQ EQ AQ แบบประเมิน 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

15.1 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต(อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข , มีความคิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ , ทักษะการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน ,มีความซื่อสัตย์ อดทน  กล้าหาญ) ในระดับดี 

15.2 นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้าน IQ EQ AQ 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
    (นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก)                      (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                         หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
      (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                                     (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                             ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  สร้างฝันสู่ลูกมดแดง 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา  
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับ

ทุกคนให้มีโอกาสมีความรู้ เพ่ือพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทำงาน 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง  เปิดโลกกว้างทางการศึกษา  นำเสนอ

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมไปถึงการจัดหา
ทุนการศึกษา  และการบริการอื่นๆ จึงเป็นส่วนสำคัญท่ีจำทำให้สอดคล้องและบรรลุนโยบายดังกล่าว 
8.วัตถุประสงค์ 
 8.1 นักเรียนมีทักษะความรู้พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมในการศึกษาต่อและการทำงานหรือ
งานอาชีพ 
 8.2 นักเรียนมีโอกาสได้รับโควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ 
 8.3 โรงเรียนสามารถส่งต่อนักเรียนเพ่ือพัฒนาอาชีพในสถานประกอบการ แบบทวิภาคี 
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9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีทักษะความรู้พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมในการศึกษาต่อและ

การทำงาน  หรืองานอาชีพ 
 9.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้รับโควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี หุ่นยนต์ 
สิ่งประดิษฐ์ 
 9.3 ร้อยละ 70 ของนักเรียนทีโ่รงเรียนสามารถส่งต่อเพ่ือพัฒนาอาชีพในสถานประกอบการ 
แบบทวิภาคี 
10.วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมชี้แจงเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม เมษายน 2562 ครธูัญญารักษ์ 
2.จัดทำกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เสนอ
กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

เมษายน 2562 ครธูัญญารักษ์ 

3.ดำเนินการจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมสร้างฝันสู่ลูกมดแดง 
- กิจกรรมจากพ่ีสู่น้อง 
- กิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบ 
- กิจกรรมเลาะรั้วมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรม กยศ.เพ่ิอการศึกษา 

พฤษภาคม 2562 
ถึง 

มีนาคม 2563 

ครูแนะแนวทุกคน 

4.ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

พฤษภาคม 2562 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 2563 

ครูแนะแนวทุกคน 

5.นำผลการประเมินมาสรุปผลการประเมินตาม
มาตรฐานที่ 7 

มีนาคม 2563 ครูแนะแนวทุกคน 

6.สรุปผลการดำเนินกิจกรรม และรายงานผล
การประเมินกิจกรรมแนะแนว 

มีนาคม 2563 ครธูัญญารักษ์ 

 
11.ระยะเวลาดำเนินการ  
  1 พฤษภาคม 2562 ถึง  31 มีนาคม  2563 
12.งบประมาณ 10,000  บาท 
13.หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - งานแนะแนวโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 - มหาวิทยาลัยต่างๆ 
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14.ระดับความสำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะความรู้พ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีพร้อมในการศึกษาต่อและการทำงาน
หรืองานอาชีพ 

สอบถามหรือสำรวจ แบบสอบถาม 
หรือแบบสำรวจ 

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับโควตาความสามารถ
พิเศษด้านกีฬา ดนตรี หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ 

สอบถามหรือสำรวจ แบบสอบถาม 
หรือแบบสำรวจ 

3. ร้อยละของนักเรียนทีโ่รงเรียนสามารถส่งต่อเพ่ือ
พัฒนาอาชีพในสถานประกอบการ แบบทวิภาคี 

สอบถามหรือสำรวจ แบบสอบถาม 
หรือแบบสำรวจ 

 
15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 15.1 นักเรียนมีทักษะความรู้พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมในการศึกษาต่อและการทำงานหรือ
งานอาชีพ 
 15.2 นักเรียนได้รับโควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี หุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ 
 15.3 โรงเรียนสามารถส่งต่อนักเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพในสถานประกอบการ แบบทวิภาคีได้ 
 
   
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา)                        (นานรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
     (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                                     (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  สัมพันธ์กับชุมชน 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นสำคญั 
  กลยุทธ์ที่ 5พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์ 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๙ ให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและสถาบันต่างๆ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ
แสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การพัฒนาระหว่างชุมชน และหมวด๘(๒) ให้บุคคลและครอบครัว ชุมชน   และสถาบันอ่ืนระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ตามความเหมาะสมและความ
จำเป็น สถานศึกษาจึงจัดวางระเบียบรองรับงานสัมพันธ์ชุมชนเพ่ือให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
8.วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 
 8.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 

ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
 8.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความ

คิดเห็นที่แตกต่าง 
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9.เป้าหมายเชิงคุณภาพ และ ปริมาณ  
9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 

 9.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

 9.3 ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
10.ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดกิจกรรม
และงบประมาณ 

พฤษภาคม 2562 นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 
คณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

2. . เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 

พฤษภาคม 2562 นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 

3.  ขั้นตอนดำเนินการ 
- กิจกรรมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 
- กิจกรรมงานประจำปี ณ วัดทัพทัน 
   วัฒนาราม 

 
กรกฎาคม 2562 
กุมภาพันธ์ 2563 

นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 
คณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
 

4.  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผล
แต่ละโครงการ/กิจกรรม 

พฤษภาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563 

นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พฤษภาคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2563 

นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 

11.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2562 
12.งบประมาณ   จำนวน 30,000  บาท 
 - เงินงบประมาณอุดหนุนทั่วไป  5,000  บาท 
 - เงินนอกงบประมาณโรงเรียนจำนวน   25,000   บาท     
13.หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 -  ชุมชน 
 -  หน่วยงานราชการ เทศบาล อำเภอ  

 -  ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน ……106 

 

 

14.ระดับความสำเร็จ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 

สอบถามความคิดเห็น 
 

แบบสอบถาม 

2. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

สอบถามความคิดเห็น 
 

แบบสอบถาม 

3. ร้อยละของนักเรียนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

15.1 นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 
 15.2 นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี

วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
 15.3 นักเรียนทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นางสาวนิโรบล  พฒันพงษ์)                        (นายรุ่งโรจน์   เจนเจต
วิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
     (นายไพบูลย ์  วรนยัพนิิจ)                                     (นายอดิศักดิ ์   อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                             ผูอ้ำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผล 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่นและนางสาวราณี   ศรีบัวบาล 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตราที ่26 กำหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 
ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใช้
วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียนตามวรรค
หนึ่งใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญท่ีมีส่วน
เสริมสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลจำเป็นต้องมี
ลักษณะที่สอดคล้องกัน แต่ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการสอนกับการประเมินผลเป็นส่วนที่
ถูกแยกจากกัน ผลของการวัดประเมินคุณภาพไม่สามารถยืนยันความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้ จึง

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษาให้สามารถจดัการเรียนการ 
               สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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เป็นสาเหตุให้การนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการประเมินการ
เรียนรู้จากรายงานผลการดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว่า 
ครูประเมินการเรียนรู้แยกเป็นคนละส่วนกับการเรียนการสอน ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ไม่ได้รับรู้ว่าจะมีการประเมินตามที่ครูกำหนด ครูและโรงเรียนไม่นำผลการประเมินการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ นอกจากนี้จากข้อค้นพบจากการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า 
ครูประเมินการเรียนรู้แบบไม่ต่อเนื่องทำให้ไม่เห็นภาพพัฒนาการ จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียนที่
สมบูรณ์ และครูยังขาดเครื่องมือที่มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาและผู้เรียน ซึ่งจะสะท้อนถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจากการร่วมวาง
แผนการพัฒนาโรงเรียนพบว่า ปัญหาที่สำคัญท่ีทำให้ผู้เรียนบางส่วนยังขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ คือ กระบวนการวัดประเมินผลของครูผู้สอนยังไม่สอดคล้องกับสภาพ
ที่เป็นจริงของตัวนักเรียน ขาดการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ และครูผู้สอนยังมีความต้องการที่จะ
ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือการวัดผล และประเมินผลทีส่อดคล้องกับสภาพจริงและเครื่องมือ
การประเมินคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับการประเมิน O-NET และข้อสอบกลาง   
  ดังนั้น จึงจัดทำโครงการวัดและประเมินผลขึ้น  เพ่ือให้ครูมีข้อสอบที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้การตรวจข้อสอบออนไลน์ ระบบจะทำการวิเคราะห์ข้อสอบและ
รายงานผลให้ครูผู้สอนได้นำข้อสอบไปพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
8.วัตถุประสงค์ 
  8.1 เพ่ือพัฒนาให้ครู มีความรูความเขาใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู 
  8.2 เพ่ือพัฒนาให้ครูมีทักษะในการออกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
          9.1 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
          9.2 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          9.3 ครูร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู้ 
          9.4 ครูร้อยละ 70 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          9.5 ครูร้อยละ 70 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ 
          9.6 ครูทุกคน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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10.ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

ขั้นวางแผน(Plan) 
-ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงานแต่งตั้ง
คณะทำงาน และเสนอขออนุมัติโครงการ / 
พ.ค.62 

พ.ค. 62 น.ส.ราณี   
ศรีบัวบาล 

2. 
 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1  ประชุมชี้แจงการเขียนแผนจัดการเรียนรู้  
ออกข้อสอบ ตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 
2.2 กลุ่มสาระรับรหัสผ่านเข้าระบบการ
ตรวจข้อสอบออนไลน์ 
2.3 การดำเนินงาน 

 
พ.ค. 62 

นางรวีวรรณ 
จันทร์ชื่น 
และน.ส.ราณี  
ศรีบัวบาล 

 
พ.ค. 62 

 
พ.ค.62- ก.พ.63 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง   
(CheckAction) 
3.1 รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.62 
3.2 รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.63 
3.3 ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.63 

ต.ค.62 – มี.ค.
63 

น.ส.ราณี   
ศรีบัวบาลและ 
นางรวีวรรณ  
จันทร์ชื่น 
 

4. ขั้นรายงานผล (Report) 
-จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 21-31 มี.ค.63 

มี.ค.63 นางรวีวรรณ 
จันทร์ชื่น 
 

 
11.ระยะเวลาดำเนินการ 
  พ.ค. 2562  -  มี.ค. 2563 
12.งบประมาณ   5,000 บาท  
13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
14.1ร้อยละของครูมีการจัดกระบวนการ
บริหารและการจัดการที่ดี 

สังเกตการปฏิบัติงาน แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 

14.2 ร้อยละของครูมีการออกข้อสอบอย่างมี
มาตรฐาน 

จากแบบรายงานการ
วิเคราะห์ข้อสอบ 

ระบบการตรวจข้อสอบ
ออนไลน์ 
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15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
   15.1 ครมีูความรูความเขาใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู 
  15.2 ครมูีทักษะในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น)                        (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
    (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                                        (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็น
การรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
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  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีคุณภาพและ
มาตรฐานจึงจัดทำโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานที่ 2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ โดยการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น 
8.วัตถุประสงค์ 
  8.1 เพ่ือดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  8.2 เพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอก 
  8.3 เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  8.4 เพ่ือนำผลการประเมินทั้งภายในและภานอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
10.ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

ขั้นวางแผน(Plan) 
-ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงานแต่งตั้ง
คณะทำงาน และเสนอขออนุมัติโครงการ / 
พ.ค.62 

พ.ค. 62 นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 

2. 
 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.2 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.4 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
2.5 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.6 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน 
  ประเมินคุณภาพภายใน 

 
พ.ค. 62 

 
พ.ค. 62 

 
 

พ.ค.62-  
ก.พ.63 

 
มี.ค.63 

 
มี.ค.63 
เม.ย.63 

 

นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 
และ 

น.ส.ณิชาภัทร สวุรรณ
ศร ี

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง    
3.1 รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.62 
3.2 รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.63 
3.3 ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.63 

ต.ค.62 –  
มี.ค.63 

นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 
และ 

น.ส.ณิชาภัทร สวุรรณ
ศร ี
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ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั้นรายงานผล (Report) 

-จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 21-31 มี.ค.63 

มี.ค.63 นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 
 

 
11.ระยะเวลาดำเนินการ 
  พ.ค. 62  -  เม.ย. 63 
12.งบประมาณ   งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว  5,000  บาท  
13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่า
เป้าหมายความสำเร็จไว้ 

แบบประเมิน
โครงการ 

-ประเมินการกำหนด
มาตรฐาน การประกาศค่า
เป้าหมาย 
-ประเมินการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ 
-ประเมินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
-ประเมินการทำรายงาน
ประเมินตนเอง(SAR) 
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15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
   15.1 สถานศึกษาดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  15.2 สถานศึกษาพร้อมรองรับการประเมินภายในและภายนอก 
  15.3 สถานศึกษารายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  15.4 บุคลากรทางการศึกษานำผลการประเมินทั้งภายในและภานอกไปปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น)                    (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       หวัหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
       (นายไพบูลย์    วรนัยพินิจ)                                        (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อ

หน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งจะมีระบบวิธีการในการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลให้สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานที่
กำหนด และ 
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

2.  เพ่ือให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมี
การ 

ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวดเวลาอันเหมาะสม 
3.  เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ 
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9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3.1  บุคลาการที่รับผิดชอบกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 
 3.2  กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป  มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
10.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินการ 
ที ่ รายงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน 

- วางแผนเพื่อจัดทำโครงการ
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2562 
 
- 

นายไพบูลย์  วรนัยวินิจ 
และนางสาวเบ็ญญาภา 
ศรีเรืองพันธ์ 

2. ขั้นดำเนินงาน 
- ประเมินความเสี่ยง 
- วิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
พฤษภาคม 2562 
กรกฎาคม 2562 

 
1,000 

 
นางสาวเบ็ญญาภา 
ศรีเรืองพันธ์และคณะ  

3. ขั้นกำกับ ติดตามประเมินผล 
- ติดตามผลการดำเนินงาน 

 
พฤษภาคม 2562 

 
- 

นางสาวเบ็ญญาภา 
ศรีเรืองพันธ์และคณะ 

4. ขั้นสรุปผล / รายงานผล  
- สรุปผลการสอบถามความพึง
พอใจจากผู้เกี่ยวข้อง 
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
และรายงานผู้บริหารโรงเรียน 

 
มีนาคม 2563 

 
- 

 
นายไพบูลย์ วรนัยวินิจ 
และนางสาวเบ็ญญาภา 
ศรีเรืองพันธ์ 
 

 
11.ระยะเวลาดำเนินการ 
     ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2562 (16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  
12.งบประมาณ 
 จำนวน  1,000  บาท  
13.หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - คณะผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบ 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- บุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มงานทั้ง 
4 กลุ่มงาน 
- กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงานมีการ
ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- สอบถาม 
- รายงานผล 
- เอกสารบันทึก/หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสังเกต 
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15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เกิดกลไกการประเมินความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
(นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์)                          (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย)์                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                        หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
     (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                                     (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มคีุณภาพ..... 118 

 
1.โครงการ ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นสำคญั 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้คุณค่าและประโยชน์จากเทคโนโลยี และมี
ความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ตลอดจนโรงเรียนสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์และระบบเทคโนโลยี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีที่ใช้ในการเรียนการสอน จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี ในปัจจุบันสามารถเทียบเท่ากับภายนอกได้ ซึ่งงานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสำคัญในอันที่จะช่วยให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งข้ึน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ 
ประเภทเครื่องเสียง และประเภทเครื่องฉาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์เฉพาะทาง สำหรับผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ที่ผ่าน
การฝึกฝนการใช้งาน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ
บางหน่วยงานไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการผลิตสื่อและให้บริการเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนจึงมีความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการ
และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจะต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่การให้บริการกับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน การบริการงาน
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โสตทัศนศึกษาเป็นงานที่ให้บริการกับนักเรียน - ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนและ
บุคคลภายนอกท่ีมาขอใช้งาน ดังนั้นเพ่ือให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่
พอเพียงและทันสมัย 
8.วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศศึกษา 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
           9.1 ร้อยละ 70 ของครูและนักเรียนในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศศึกษา 
10.ขั้นตอนการดำเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  สำรวจวสัดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในกลุ่มงาน
โดยทั่วไปและกิจกรรมที่ต้องการจัดทำ 
2. ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
3. เสนอโครงการ 
4. ดำเนินการตามโครงการ 
    -  จัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียงและอุปกรณ์ต่อ 
       พ่วงในห้องประชุมทั้ง 3 ห้อง 
    -  ปรับปรุงระบบเครื่องขยายเสียงห้อง 
       ประชุมทัพทันอนุสรณ์ 
    -  ปรับปรุงอุปกรณ์โสตฯที่ชำรุดเสียหาย 
5. ประเมินผลโครงการ 
6. รายงานผลการดำเนินการ 

1 มี.ค 62 – 19 มี.ค. 62 
 

20 มี.ค. 62 
21 มี.ค. 62 

 
เดือนกรกฎาคม 62 

 
เดือนสิงหาคม 62 

 
ตลอดปีการศึกษา 

29 ก.พ. 63 
20 มี.ค. 63 

กลุ่มงานโสตฯ 

 
11.ระยะเวลาดำเนินการ  1 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2563 
12.งบประมาณ    จำนวน   30,000  บาท 
13.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

13.1 กลุ่มงานทั้ง 4 ฝ่ายของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
13.2 หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

14. ระดับความสำเร็จ   
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  

1. ร้อยละของครูและนักเรียนในโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ได้ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศศึกษา 

- ตรวจสอบความพึงพอใจ แบบสอบถาม 
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1 ครูและนักเรียนในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศศึกษา 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................     ลงชื่อ..........................................        
              (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)             (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวทิย์)                       
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ............................................. 
             (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                           (นายอดิศักดิ์   อินทรชื่น)  
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ  
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1.โครงการ  พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่ 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.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 
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 ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา  6   
การจัดการศึกษาต้องเป็นเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกายจิตใจ   “กำหนดว่าสติปัญญา  
ความรู้และคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขและยังกำหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน”  
ความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน   รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม   ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง   ทำการสอนในระดับชั้น  ม.1  
ถึง  ม.6   มีจำนวนนักเรียน   819   คน   จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  68  คนได้ตระหนัก
ถึงบทบาทและหน้าที่ของการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนที่จะต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้และคุณธรรม
ให้สมดุลกันและโรงเรียนยังตระหนักถึงปัญหาของนักเรียนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ต้องการที่
จะพัฒนานักเรียนให้มีสติปัญญาควบคู่กับคุณธรรม   จริยธรรม   สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเหมาะสมและดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โรงเรียน 
ทัพทันอนุสรณ์  จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนในกิจกรรมพัฒนา
จิตด้วยการสวดมนต์   นั่งสมาธิและฟังธรรม   กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ดีของ
นักเรียน   กิจกรรมธนาคารความดี   และกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน  ประกอบกับโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและอาคารประกอบสถานที่ใช้อำนวยความ
สะดวกในด้านการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้บริการแก่
ชุมชนและหน่วยงานราชการภายนอก  ดังนั้นการพัฒนางานอาคารสถานที่และการจัดบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม สะอาด ปลอดภัย  มีความม่ันคงเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เป็นที่พักผ่อนของนักเรียนและชุมชนจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาให้
สวยงาม  เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย แข็งแรงและเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนและ
ผู้ใช้งานและการบริการต่อชุมชนด้วย 
8.วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือให้พ้ืนที่โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9.1 ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
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10.ขั้นตอนดำเนินการ/วิธีดำเนินงาน 
งานพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 

รายงาน/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การศึกษาสภาพปัญหาข้อมูลเบื้องต้นและ
สภาพแวดล้อมในเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องและ
วางแผนในการดำเนินงานโครงการ 

เมษายน   2562 นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤษภาคม   2562 นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ 
3. ขั้นตอนดำเนินการ 
- กิจกรรมพัฒนาจิตด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิ
และฟังธรรม 
- กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ที่ดีของนักเรียน 
- กิจกรรมธนาคารความดี 
- กิจกรรมรักษ์สถาบัน 
- กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา   

 
ตลอดปีการศึกษา   

 
ตลอดปีการศึกษา   
ตลอดปีการศึกษา   
ตลอดปีการศึกษา   

 
นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ 

4.  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผลแต่
ละโครงการ/กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา   นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ 

5.  สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีนาคม  2563 นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ 
 

งานอาคารสถานที่ 
รายงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 15– 30 มี.ค. 62 นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ  
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือปรึกษาหารือ และ
วางแผนดำเนินงานตามโครงการ       

พ.ค. 62 นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
และฝ่ายบริหารทั่วไป 

3.  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการให้มี
ประสิทธิภาพดังนี้ 
3.1 ปรับปรุงสถานที่นั่งพักผ่อนของนักเรียน 
3.2 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิ
ทัศน์ 

มิถุนายน 62 
 

ตลอดปีการศึกษา  
2562 

นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
 นายตติย   พวงชื่น       
 และฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

4. กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ 

มิ.ย. 62 – ก.พ. 63 นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
 นายตติย   พวงชื่น       

5. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ก.พ. – มี.ค. 63 นายตติย   พวงชื่น 
6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
และรายงานผล 

มี.ค. 63 นายตติย   พวงชื่น  
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11.ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 เม.ย.  2562  -  31  มี.ค. 2563 
12.งบประมาณ 
 งบประมาณจำนวน  190,000  บาท 
13.หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 ครู 
 7.2 นักเรียน 
 7.3 ผู้ปกครอง 
 7.4 วัดต่างๆ  ในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง 
 7.5 เทศบาลตำบลทัพทัน 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของพ้ืนที่โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ประเมินผล -  แบบประเมินผล 

 
15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 15.1 พ้ืนที่โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                     (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
     (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                                     (นายอดิศักดิ ์   อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีขีด
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ให้รุ่งเรืองนั้น  มีหลายแนวทางด้วยกัน  แนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่สร้างความม่ันใจ พึงพอใจ   ประทับใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคมว่า โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  โรงเรียนที่
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีองค์ประกอบหลายประการ  องค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญก็
คือ  โรงเรียนต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  การจัดสรร
งบประมาณของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน มาตรฐานโรงเรียน 
ตัวบ่งชี้และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับโครงการ บริหารงบประมาณอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้นจึงจัดทำโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน  เพ่ือจัดทำโครงการ 
และติดตามการดำเนินงานตามโครงการให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์  มาตรฐานและตัวบ่งชี้   
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8.วัตถุประสงค์ 
 8.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี 

8.2 โรงเรียนมีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  9.1 ร้อยละ 70 ของโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 9.2 ร้อยละ70 ของโรงเรียนมีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 
10.ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่   กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการและ

การจัดสรรงบประมาณ 
มี.ค.62 นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 

2 การดำเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. 62 – ก.พ. 
63 

นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 

2.1 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติประจำปี  พ.ค.62 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
2.2 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ พ.ค.62 นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
2.3 กิจกรรมการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
แผนงานโรงเรียน 

พ.ค.62 – ก.พ.
63  

นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 

2.4 กิจกรรมติดตามการใช้งบประมาณ พ.ค.62 – ก.พ.
63 

นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 

3 สรุปการใช้งบประมาณดำเนินงานตาม
โครงการ 

มี.ค.63 นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 

 
11.ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
12.งบประมาณ     1,475,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
   12.1   พัฒนาแผนงานและงบประมาณ      25,000 บาท 

12.2   ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  700,000 บาท 
  12.3   สาธารณูปโภค        340,000    บาท 
  12.4   พัสดุกลาง    250,000    บาท 
  12.5   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร           27,000    บาท  
 12.6   ค่าวัสดุเชื้อเพลิง   100,000 บาท 
 12.7   เงินสมทบประกันสังคม    33,000 บาท 
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13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
  13.1 คร ู/ นักเรียน 
  13.2 ผู้อำนวยการโรงเรียน/ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  13.3 ผู้ปกครอง 
  13.4 ชุมชน 
  13.5 คณะกรรมการสถานศึกษา 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
14.1 ร้อยละของโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

ตรวจสอบรายงาน
โครงการ 

รายงานโครงการ 
 

14.2 ร้อยละของโรงเรียนมีการติดตามการใช้
งบประมาณอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

ตรวจสอบรายงาน
โครงการ 

รายงานโครงการ 
 

 
15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  โรงเรียนสามารถบริหารงานกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดได้
อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................       ลงชื่อ..........................................        
               (นางสุกัญญา   โต๋วสัจจา)           (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย)์                       
                  ผู้รับผิดชอบโครงการ                             หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ ................................................ 
                 (นายตระศักดิ์   แสงภักดี)                         (นายอดิศักดิ์   อินทรชื่น)  
      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ               ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

           ผู้เห็นชอบโครงการ             ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันการใช้ข้อมูลเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ 

จึงจะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเรียกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นี้ว่า ระบบสารสนเทศ 
เป็นกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งทำการรวบรวมประมวลผล, 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 อีกทัง้ยังสนองตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนขึ้น 
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8.วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือให้มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

9.1 ร้อยละ 70 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
10.ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

ประชุมเสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ / ประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ / กำหนดรูปแบบ
ขอบเขตข้อมูล และขอบเขตการทำงาน 

7 พ.ค. 2562 
ผู้บริหาร, 
ครูณัฏฐนันท์ จุติมา 
และ คณะครู 

 
2. 

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

7 พ.ค. 2562 
–   

20 มี.ค.2563 
 

ครูณัฏฐนันท์ จุติมา
และคณะครู 

3. ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการ ประเมินผลการ
ดำเนินการ 

4. ขั้นสรุป/ รายงานผล   31 มี.ค. 
2563 

ครูณัฏฐนันท์ จุติมา 

11.ระยะเวลาดำเนินการ 
 7 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 
12.งบประมาณ 2,000 บาท  
13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 1. ทุกแผนงานของโรงเรียน 

 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละของการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนำมา
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

สำรวจและตรวจสอบ แบบสำรวจและตรวจสอบ
ข้อมูล 
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
15.1 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา)                        (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
     (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                                     (นายอดิศักดิ ์   อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  พัฒนาโรงเรียนคุณภาพและกิจกรรมพิเศษ 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น   
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จึงเปรียบเสมือนการได้รับโอกาส  
การยกย่อง เชิดชู เกียรติยศ และ ความรุ่งโรจน์ ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในระดับตำบล มี
ความเข้มแข็งและมีความพร้อม ในการให้บริการ ทางการศึกษา ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ โดยจะได้รับการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วม ในกระบวนการบริหาร การ
จัดการสถานศึกษา ของภาคีเครือขา่ยที่เปรียบเสมือนดาว 5 ดวง ซึ่งเป็นตัวแทนของ เอกชน บ้าน วัด 
รัฐ โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกาจัดการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพ ตลอดจนมี
ความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการและทิศทาง ในการพัฒนาประเทศ อันจะเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทย ให้มีความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ดังนั้นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จึงพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภาพ โดย
จัดหาสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้านอย่างครบวงจร   
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8.วัตถุประสงค์ 
  8.1 เพ่ือดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
  8.2 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนตามตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
       9.1 มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 
  9.2 โรงเรียนดำเนินงานตามตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
10.ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

ขั้นวางแผน(Plan) 
-ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงานแต่งตั้ง
คณะทำงาน และเสนอขออนุมัติโครงการ / 
พ.ค.62 

พ.ค. 62 นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น   

2. 
 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
2.2 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
2.3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
2.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

พ.ค. 62 – 
 ก.พ.63 

นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น 
และคณะครู   

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง   
(CheckAction) 
3.1 รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.62 
3.2 รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.63 
3.3 ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.63 

ต.ค.62-มี.ค.63 นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น 
 

4. ขั้นรายงานผล (Report) 
-จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 21-31 มี.ค.63 

มี.ค.63 นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น
และคณะครู   

 
11.ระยะเวลาดำเนินการ 
  พ.ค. 62  -  เม.ย. 63 
12.งบประมาณ   งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป  480,000  บาท  
13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3. นักเรียน 
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14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
14.1 มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ 

ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

14.2 โรงเรียนดำเนินงานตามตัวชี้วัดโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 

ประเมินตามตัวชี้วัด
โรงเรียนคุณภาพ 

แบบประเมินตามตัวชี้วัด 

 
 
15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
   15.1 มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 
  15.2 โรงเรียนดำเนินงานตามตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
      (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)                        (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
         ผู้รับผิดชอบโครงการ                                  หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
 
   ลงชื่อ ................................................ 
                                        (นายอดิศักดิ์   อินทรชื่น)  
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
                  ผู้เห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  พัฒนางานวิชาการ 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายตระศักดิ์  แสงภักดี  
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น  ผู้เรียนต้องมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ จากการประเมิน
ภายนอกของสถานศึกษา โรงเรียนได้รับคำแนะนำว่านักเรียนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์และการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการกีฬา รักดนตรี และ    
รักษาสิ่งแวดล้อม สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่รอบ ๆ ตัวเรา  
การเรียนการสอนให้ความรู้แก่นักเรียนนั้น  นอกจากจะให้ความรู้เฉพาะในห้องเรียนแล้ว  ยังมีความ
จำเป็นที่จะต้องเปิดโลกกว้างทางการศึกษาให้นักเรียน ได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมสามารถใช้สื่อต่าง ๆ 
ในการแสวงหาความรู้รวมทั้งแสดงศักยภาพที่มีอยู่ของนักเรียนให้ผู้อื่นรับรู้  โดยผ่านกิจกรรมการเข้า
ร่วมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้นอันจะทำให้นักเรียน
เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนและรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับ ดีขึ้นและ บรรลุไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง
เห็นสมควรจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
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8.วัตถุประสงค์ 
8.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
          9.1 ร้อยละ70 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
10.ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขออนุมัติโครงการ 16 -31 พ.ค. 62 งานบริหารวิชาการ 
2 ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงกำหนดแนวปฏิบัติ 16 -31 พ.ค.62 งานบริหารวิชาการ 
3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 16 -31 พ.ค. 62 ผู้บริหาร,คณะครู 
4 ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้   
 4.1 จัดทำจัดหาสื่อการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา ครูทุกกลุ่มสาระ  
 4.2 สอนซ่อมเสริม ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอนทุกคน 
 4.3 วัดผลประเมินผล ตลอดปีการศึกษา นางประกายรัตน์  

สงฆ์โนนเหล็ก 
 4.4 รักการอ่าน ตลอดปีการศึกษา น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 
 4.5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและ    

     ทักษะสิ่งประดิษฐ์ 
ตลอดปีการศึกษา นายตระศักดิ์ แสงภักดี 

 4.6 นิเทศการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา นายตระศักดิ์ แสงภักดี 
 4.7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ 

     ห้องสมุดมีชีวิต 
ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 4.8 การจัดทำโครงงาน ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4.9 การวิจัยในชั้นเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูผู้สอนทุกน 
 4.10 การแข่งขันทักษะวิชาการ ตลอดปีการศึกษา นายตระศักดิ์ แสงภักดี 
5 ติดตามประเมินผล 13 พ.ค. 62 , 28 

ก.พ. 63 
นายตระศักดิ์ แสงภักดี 

6 สรุปรายงานผล 31 มี.ค.63 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
 
11.ระยะเวลาดำเนินการ 
   13 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 
12.งบประมาณ    -  250,000 บาท 
  - งบอุดหนุนทั่วไป   100,000 บาท 
  - งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี  150,000 บาท    
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13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
  13.1 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 13.2 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
 13.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ตรวจสอบข้อมูล แบบประเมินผล 

 
15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

15.1 งานวิชาการได้รับการพัฒนาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                        (นานรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
       (นายตระศักดิ์  แสงภักดี)                                        (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
           ผู้เห็นชอบโครงการ      ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
  กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ที่  3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
  กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นสำคญั 
  กลยุทธ์ที่  5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมกิจ  บุญมี 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7.หลักการและเหตุผล 
 การจัดระบบบริหาร และการพัฒนาองค์กร เป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมายระเบียบ เป็นไปตามหลักงานบริหารองค์กร
มีความสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้สู่จุดหมายตามที่ตั้งไว้ 
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจการดำเนินงาน การกำหนด
บุคลากรในการรับผิดชอบงาน การจัดทำเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นใช้ในสำนักงาน เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และจัดหาบุคลากร ดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยกำหนด
รูปแบบ โครงสร้าง และการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
8.วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้โครงสร้าง การดำเนินงาน ข้อมูลบุคลากร ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
8.2 เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย ให้เกิดผลสำเร็จ ตามหลักการบริหาร   
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9.1 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ มีข้อมูลบุคลากร และข้อมูลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน 
 9.2 บุคลากรบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มศักยภาพ 

9.3 โรงเรียนสามารถพัฒนาองค์กรและการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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10.ขั้นตอนดำเนินการ 
กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมัติ  
2. แต่งตั้งคณะทำงาน และประชุม
คณะทำงานเพ่ือเตรียมดำเนินงานวางแผน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 
     3.1 ทำป้ายทำเนียบครู 2 ชุด 
     3.2 ป้ายโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
     3.3 ป้ายข้อมูลบุคลากรครู , ลูกจ้าง 
     3.4 ป้ายปฏิทินการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล 
     3.5 จัดซื้อวัสดุประจำสำนักงาน และ
การซ่อมบำรุง 
     3.6 จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ เพ่ือลง
เวลาปฏิบัติงาน   
     3.7 จัดทำรูปเล่มคำสั่งการปฏิบัติงาน
แล พรรณนางาน 
4.  สรุป ประเมินผล และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน 

พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม 2562 

 
 

มิถุนายน 2562 
–สิงหาคม 2562 

 
พฤษภาคม 2562 

 
มิถุนายน 2562 

 
มิถุนายน 2562 

 
มีนาคม 2563 

 
มีนาคม 2563 

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

 
11.ระยะเวลาดำเนินงาน  
  พฤษภาคม 2562 –  มีนาคม 2563 
12.งบประมาณ    
  จำนวน 40,000 บาท  
13.หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง   

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
14.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการบริการ
ด้านข้อมูลที่ดี 
2. ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนมีความ
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 

- สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบ   
  แบบสอบถาม 
 
- ประเมินตามสภาพจริง 
 
 

- แบบสอบถาม 
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15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับการบริการที่ดีในด้านข้อมูล ของโรงเรียนและของ

ตนเอง และสะดวกในการค้นหาข้อมูลต่างๆ 
 
 
 
 
           ลงชื่อ..............................................                       ลงชื่อ........................................... 
             (นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม)                             (นายรุ่งโรจน ์ เจนเจตวทิย์)                           
                    ผู้รับผิดชอบโครงการ                                    หัวหน้างานแผนงาน       
 
 
 
          ลงชื่อ..............................................        ลงชื่อ ............................................ 
             ( นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ )            ( นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น ) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล                             ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
               ผู้เห็นชอบโครงการ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์ 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นสำคญั 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมกิจ  บุญมี 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ผู้ปกครองและนักเรียน เกิดปัญหาด้านการเงินการ

แก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การออมเงิน โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงค่าของเงิน และน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 มาใช้ในชีวิตประจำวัน คือ มี
ความพอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นเหมาะสมกับ
ฐานะของตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพ่ือนำไปใช้ในยามที่คับขันเพ่ือให้นักเรียนดำรงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน 
  การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนรู้จักวาง
แผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และอนาคตของตนเอง เพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุดโรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์เห็นความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมที่ดีของนักเรียน 
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบการเงิน
การธนาคารอย่างถูกต้อง เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการด้านการออมทรัพย์ให้แก่นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
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8.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมในด้านการประหยัด และการออมให้กับนักเรียน 
 2. เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคารให้กับนักเรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีเงินออม 
9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนและครูมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและออมเงิน 
 9.2 ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารมีเงินออมกับโรงเรียน
ธนาคาร 

9.3 ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากร. 
10.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 

ขั้นตอน/ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

-วางแผนกิจกรรมการออมเงิน 
-วางแผนปรับปรุงสำนักงานโรงเรียนธนาคาร 

เมษายน   2562 นางสมกิจ บุญมี 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงานโรงเรียน
ธนาคารทัพทัน
อนุสรณ์ 

2. ขั้นดำเนินการ 
-จัดกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
-ปรับปรุงสำนักงานโรงเรียนธนาคาร 

พ.ค.62-ก.พ. 63 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
-ประเมินผลการดำเนินงาน 

มีนาคม 2563 

 
11.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2562 
12.งบประมาณที่ใช้     

เงินงบประมาณ  จำนวน   6,000  บาท     
13.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทัพทัน 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละของนักเรียนและครูเป็นสมาชิก
โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์ 

- นับสถิติจำนวนสมาชิก 
 

- แบบบันทึกสถิติสมาชิก 
 

2.ร้อยละของนักเรียนและครูมีเงินออม - นับยอดเงินฝาก - สมุดบัญชีเงินฝาก 
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15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1  นักเรียนมีนิสัยการประหยัดและรู้จักการออมเงิน 
15.2  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคาร 
15.3  นักเรียนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

 
 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................                               ลงชือ่....................................              
    (นางสมกิจ  บุญมี)                         (นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์)  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ                                          หัวหน้างานแผนงาน       
 
              
                                                                            
ลงชื่อ....................................        ลงชื่อ............................................ 
 ( นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ)                                     (นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น ) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป                  ผู้อำนวยการการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์                                                      
      ผู้เห็นชอบโครงการ                                            ผู้อนุมัตโิครงการ 
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1.โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขวัญล่า  อยู่พุ่ม 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมของเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับการดูแลและส่งเสริม  ตลอดจนพัฒนา

ให้เต็มตามศักยภาพซึ่งการแสดงออกของเยาวชนวัยเรียนจะแสดงออกในรูปกลุ่มเพ่ือนเป็นส่วนมาก  
และสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้เยาวชนรู้และเข้าใจในหลักการมีประชาธิปไตย
ในสังคม  เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกท่ีดีต่อการเมืองการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ให้นักเรียนได้รับความรู้วิถีการดำรงชีวิตแบบประชาธิปไตยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็น
กิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง   ซึ่งในการที่จะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  จึงต้องมี
คณะกรรมการนักเรียนเป็นกลุ่มคณะบุคคลที่นักเรียนเลือกตั้งเป็นตัวแทนของนักเรียน เพ่ือดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่จะพัฒนาโรงเรียนให้
มีความเจริญยิ่งขึ้น   
8.วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
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9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
10.ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  ประชุมวางแผน  15 – 20  พ.ค. 2562 กลุ่มบริหารทั่วไป 
2 เสนอโครงการ / ประชาสัมพันธ์ 20-31 พ.ค. 2562 ขวัญล่า อยู่พุ่ม   
3  ดำเนินการจัดกิจกรรมของ 

คณะกรรมการนักเรียน  
    ภาคเรียนที่ 1 
    - กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 
    - กิจกรรมอบรมบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการนักเรียน 
     ภาคเรียนที่ 2 
    - กิจกรรมพัฒนาเผยแพร่
ประชาธิปไตยภายในโรงเรียน 
    - กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี 
ร่วมใจส่งน้องและรุ่นพี่จบ
การศึกษา   
    - กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการนักเรียนกับ
โรงเรียนและชุมชน 

 
 
 

1-14 มิ.ย. 2562 
 

กรกฏาคม 2562 
 
 

ตุลาคม  2562 
 

มีนาคม 2563 
 
 

มีนาคม 2563 
 

คณะกรรมการงาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 
 
 
 

4 ติดตามให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา  
ให้กิจกรรมมีคุณภาพ /ประเมินผล
การจัดกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

5 สรุปผลการดำเนินโครงการและ  
รายงานผล 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 

 

11.ระยะเวลาดำเนินการ 
 7 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 
12.งบประมาณ    - 10,000 บาท  
13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 1. นักเรียนทุกคนของโรงเรียน 

 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
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14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

สำรวจและตรวจสอบ แบบสำรวจและตรวจสอบ
ข้อมูล 

 
15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  15.1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
     (นางสาวขวัญล่า  อยู่พุ่ม)                     (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                        หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
     (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                                     (นายอดิศักดิ ์   อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่  3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่  5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
 หลักการบริหารนั้นถือว่า  บุคคลมีความสำคัญที่สุด ดังนั้นการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา จึงเป็นภารกิจสำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจ
ของสถานศึกษา เพ่ือดำเนินการ ด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดการคล่องตัวเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสำนึก 
ให้การปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ มีขวัญและกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มี
ความมั่นคงและมีความ ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบและมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐาน
การศึกษาของชาตินั้น  ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจากการแสวงหาความรู้ และ
การเข้ารับการอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยุค
สมัย ทำให้รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ดังนั้น โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาของบุคลากรทาง
การศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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8.วัตถุประสงค์ 
8.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
9.1 ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

10.ขั้นตอนในดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงเพ่ือวางแผนจัดทำโครงการโดย

จัดทำข้อมูลที่จะอบรมหรือศึกษาดูงาน 
พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
2. จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ พฤษภาคม 2562  
3. ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

   - ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามวาระ 
   - ศึกษาดูงานตามโครงการและโครงการอ่ืนๆ 

พฤษภาคม 2562 
- มีนาคม 2563 

ครูเกษมาภรณ์  
เฮงทับทิมและ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

4. ประเมินผล และสรุปรวบรวมผลการดำเนินงาน
อบรมหรือศึกษาดูงาน 

มีนาคม 2563 ครูเกษมาภรณ์ 
เฮงทับทิม 

5.  พัฒนา ปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป มีนาคม 2563 ครูเกษมาภรณ์ 
เฮงทับทิม 

 
11.ระยะเวลาการดำเนินงาน พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563 
12.งบประมาณ  จำนวน  40,000 บาท 
13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

- คณะครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
14.การติดตามและการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- การรายงาน 
 

- แบบรายงานการเข้ารับการ
พัฒนาตนเอง 
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
 (นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม)                     (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
     ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           หัวหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ............................................    ลงชื่อ ........................................... 
     (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                                     (นายอดิศักดิ ์   อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
       ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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1.โครงการ  สร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง 
2.ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
3.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
4.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
6.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  

 บริหารงานวิชาการ 
 บริหารงานทั่วไป 
 บริหารงานบุคคล 
 บริหารงบประมาณ 

7.หลักการและเหตุผล 
ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  ทั้งร่างกาย   สติปัญญาและจิตใจ ให้เป็นผู้

มีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง   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 จึงจัดทำโครงการสร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  ให้เอ้ือต่อการพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ต่อไป 
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8.วัตถุประสงค์ 
8.1 เพื่อให้มีองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับห้องเรียน 

ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
8.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 
8.3 เพ่ือแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและประสานความร่วมมือในการ

ดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
8.4 เพื่อพัฒนาองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
8.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

9.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 9.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ในระดับห้องเรียนและ
โรงเรียน 

9.2 ร้อยละ 80 ขององค์กรเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

9.3 ร้อยละ 80 ขององค์กรเครือข่ายผู้ปกครองมีการประสานความร่วมมือในการดำเนินการ
จัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับดี 

9.4 ร้อยละ 80 ขององค์กรเครือข่ายผู้ปกครองมีความเข้มแข็งสามารถร่วมกิจกรรมโรงเรียน
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่นักเรียนและโรงเรียนในระดับดี 

9.5 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความความพึงพอใจต่อการดำเนินงานระดับดี 
10.ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนงานการดำเนิน มี.ค.–พ.ค. 2562 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
2 ดำเนินงานตามกิจกรรม   

2.1 ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง พ.ค. 2562 คณะครูประจำชั้น 
2.2 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียนและ

เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองระดับโรงเรียน 

พ.ค. 2562 นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ/ 
ครูที่ปรึกษา 

3 กำกับและติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานตามข้ันตอน 

พ.ค.2562 – 
มี.ค.2563 

นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

4 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

มี.ค.2563 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

5 สรุปความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง มี.ค.2563 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

6 ติดตาม ประเมินผล มี.ค.2563 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
7 สรุปผล/จัดทำรายงานโครงการประจำปี มี.ค.2563 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
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11.ระยะเวลาดำเนินการ 
พฤษภาคม 2562 –มีนาคม 2563 

12.งบประมาณ  6,000  บาท  
13.หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายบริหารทั่วไปและครูที่ปรึกษา 
14.ระดับความสำเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
14.1 ร้อยละของเครือข่ายผู้ปกครองมี

คุณภาพและประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 
สอบถามและสัมภาษณ์

ผู้ปกครอง 
แบบสอบถาม 

14.2 ร้อยละของผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและพัฒนา โรงเรียนอยู่ใน
ระดับดี 

สอบถามและสัมภาษณ์ครูที่
ปรึกษา นักเรียนและ

ผู้ปกครอง 

แบบสอบถาม 

14.3 ร้อยละ80 ขององค์กรเครือข่าย
ผู้ปกครองมีการประสานความร่วมมือใน
การดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนา
นักเรียนอยู่ในระดับดี 

สอบถามและสัมภาษณ์ครูที่
ปรึกษา และผู้ปกครอง 

แบบสอบถาม 

14.4 ร้อยละ80 องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองมี
ความเข้มแข็งสามารถร่วมกิจกรรม
โรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่องอยู่ในระดับดี 

สอบถามและสัมภาษณ์
ผู้ปกครอง และผู้ปกครอง 

แบบบันทึกการ
ดูแลช่วย 

เหลือนักเรียน 

14.5 ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
15.1 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
15.2 โรงเรียนมีองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
15.3 ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
15.4 ผู้ปกครองได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน  และประสานความร่วมมือใน

การดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
15.5  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความความพึงพอใจต่อการนำเนินโครงการ 

 
 
 
 
ลงชื่อ.........................................        ลงชื่อ..........................................        
    (นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก)                    (นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์)                       
       ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       หวัหน้างานแผนงาน   
 
 
 
ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ ................................................ 
      (นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ)                                     (นายอดิศักดิ์    อินทรชื่น)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                             ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
        ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
คำสั่งโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

ที่  093 / 2562 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและบริหารงบประมาณ  

ปีการศึกษา 2562 
................................................................................ ............................................................................. 

 ด้วยทางโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและบริหารงบประมาณ 
ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการปรับลดและเพ่ิมงบประมาณ ในแผนการดำเนินงานประจำปี
การศึกษา 2562 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น  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. นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น  กรรมการ 
13. นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย์  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 ผู้ที่ได้รับคำสั่งขอให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความตั้งใจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนและก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ 
 สั่ง  ณ  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
             
                                                                     
 
 

       (นายอดิศักดิ์     อินทรชื่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

 
 



ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์   อำเภอทัพทัน   จังหวัดอุทัยธานี 

ภาคเรียนที่ 1/2562 

เดือน รายการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
มีนาคม ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ผอ.อดิศักดิ์  อินทรชื่น 

เสนอโครงการ นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 
จัดสรรงบประมาณ นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
แผนงานและงบประมาณ นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
อนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ผอ.อดิศักดิ์  อินทรชื่น 

นายตระศักดิ์   แสงภักดี   
เมษายน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์

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

พฤษภาคม พัฒนาโรงเรียนคุณภาพและกิจกรรมพิเศษ ผอ.อดิศักดิ์  อินทรชื่น 
พัฒนางานวิชาการ                                   นายตระศักดิ์   แสงภักดี 
ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา 
ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม นางสุธัญญา   วรนัยพินิจ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายชยพล ชุรินทร 
พัฒนางานวงโยธวาทิต        นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่ 
โรงเรียนวิถีพุทธ นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 

มิถุนายน โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์ นางสมกิจ  บุญมี 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นางสาวขวัญล่า  อยู่พุ่ม 
งานอนามัยโรงเรียน นางสาวเต็มสิริ   เคนคำ 
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นายไพบูลย์     วรนัยพินิจ 
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้
รักษ์ภาษา 

นายอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 

พัฒนาการสอนทักษะในการทำงานอาชีพ นายอนุชา  วิทยารัตน์   
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ นายนิเวศน์  ทิมปรางค์ 
ส่งเสริมสุขภาพนำสู่ทักษะกีฬา นายอภิรัตน์ สุจริต 



วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
กรกฎาคม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน นางประกายรัตน์  สงฆ์โนนเหล็ก 

โรงเรียนสีขาว นายอภิรัตน์   สุจริต    
พัฒนาการเรียนการสอนและการวัดผล นางสาวราณี  ศรีบัวบาล 
สร้างฝันสู่ลูกมดแดง นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา 
สัมพันธ์กับชุมชน นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์ 
โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง   นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่ นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
สัมพันธ์กับชุมชน         นางสาวนิโรบล   พัฒนพงษ์ 
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 
พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงาน                   นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 

สิงหาคม พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก 

บำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 
กันยายน ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศด้านศิลปะ  
นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสาวราณี  ศรีบัวบาล 
วัดและประเมินผล นางประกายรัตน์  สงฆ์โนนเหล็ก 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายชยพล ชุรินทร 

ตุลาคม ทัศนศึกษา                     นางสาวทวี  ขยันการนาวี 
 

ภาคเรียนที่ 2/2562 
พฤศจิกายน พัฒนางานวิชาการ นายตระศักดิ์  แสงภักดี 

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 
ธันวาคม พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ

สู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
นายสมชาย ปานหลุมข้าว 

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์ 
มกราคม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน นายสังวาลย์  พงษ์จำปา 

สร้างฝันสู่ลูกมดแดง นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา 
อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นายอนุชา  วิทยารัตน์   

กุมภาพันธ์ 
 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางรวีวรรณ    จันทร์ชื่น 
ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย นางสำรวย  อุณหพิเชษฐวัฒนา 



 


