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คำนำ 
  

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563 โรงเรียนทัพทันอนุสรณเลมนี้ สอดคลองกับมาตรฐาน
การศกึษาของโรงเรยีนที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ ความจําเปนของ
สถานศึกษาและผลการประเมินคณุภาพของโรงเรียน นำมาวางแผนการจัดการศึกษา ตามวิสัยทัศน  
อัตลักษณ เอกลักษณของโรงเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนางานของสํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในแนวทางปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต ๔๒ ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาสูการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการประกาศใชโดย 
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศเปาหมายในแตละมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ใหทีเ่ก่ียวของทั้งภายในและภายนอกองคกรไดรับทราบ        

แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563  ฉบับนี้ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการระดมสรรพกำลัง 
ของคณะครู-อาจารยทุกคน ทุกฝายรวมมือกันปฏิบัติงาน เปนกระบวนการอยางตอเนื่องและจริงจัง  
แผนปฏิบัติการนี้อาจจะไมสมบูรณทั้งหมดเพราะการดำเนินงานอยูภายใตเงื่อนไขของงบประมาณ เวลา 
และบุคลากร ดังนั้นแผนนี้จึงสามารถปรับยืดหยุนไดตามความเหมาะสม โดยเสนอตอหัวหนาสถานศึกษา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนกรณีไป 
 ขอขอบคุณคณะทำงาน กลุมงานแผนงานและงบประมาณ  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
จัดสรรงบประมาณทุกทานและคร-ูอาจารยทุกทานที่มีสวนใหแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563 
เลมนี้สำเร็จลุลวงไปดวยด ี
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
ปีการศึกษา 2563 

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 18 กรกฎาคม 2563) ดังนี้ 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด  838 คน แบ่งเป็น เพศชาย 380  คน เพศหญิง 458 คน  
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

ม.1 85 70 155 
ม.2 107 97 204 
ม.3 66 74 140 
ม.4 40 86 126 
ม.5 41 50 91 
ม.6 41 81 122 

รวมทั้งหมด 380 458 838 
 
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  
 

ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา  

ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
รวม 
(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  

ผู้อำนวยการโรงเรียน - - - - 1 - 1 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน - - - - 2 - 2 
ครูผู้สอน 
       ภาษาไทย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
1 

 
5 

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

รวม 7 1 11 20 10 14 63 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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แผนผังโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปประมาณการใช้เงินงบประมาณ 
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การจัดสรรงบประมาณการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
รายจ่ายประจำ 1,772,350 

 ก. ค่าสาธารณูปโภค 
    1. ค่าไฟฟ้า 
    2. ค่าน้ำประปา 
    3. ค่าโทรศัพท์,ไปรษณีย์,อินเทอร์เน็ต 
ข. ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยและค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
   1. ค่าใช้สอย 
       - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
       - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 
       - ค่าจ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสาร) 
    2. ค่าวัสด ุ
       - ค่าวัสดุสำนักงาน (พัสดุกลาง) 
       - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
       - ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
300,000  

 144,000  
 15,600 

 
 

840,000  
 50,000  
 26,750  

 
 290,000  
 100,000  

 6,000 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 30,000 

1 พัฒนาแผนงานและงบประมาณ 30,000 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 217,000 

2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   50,000 
3 พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร 167,000 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 826,000 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ,ยุวกาชาด,นักศึกษาวิชาทหารและชุมนุม) 30,000 
5 ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย 25,000 
6 ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 55,000 
7 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000 
8 พัฒนาการสอนทักษะในการทำงานอาชีพ    60,000 
9 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลด้วยระบบการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล    
3,000 

10 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 30,000 
11 พัฒนางานวิชาการ 150,000 
12 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 50,000 
13 พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 65,000 
14 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง 45,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
15 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15,500 
16 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 52,000 
17 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 

ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 
86,500 

18 ส่งเสริมสุขภาพนำสู่ทักษะกีฬา    84,000 
19 สร้างฝันสู่ลูกมดแดง 20,000 
20 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    5,000 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 561,600 

21 TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 10,000 
22 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 
23 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 5,000 
24 ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 1,000 
25 งานอนามัยโรงเรียน    8,600 
26 บำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) - 
27 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000 
28 พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 24,000 
29 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 415,500 
30 โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์ 4,000 
31 โรงเรียนวิถีพุทธ 10,500 
32 โรงเรียนขาว 6,000 
33 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30,000 
34 สัมพันธ์ชุมชน 5,000 
35 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 12,000 

รวมงบประมาณทั้งหมดทีจ่ัดสรร 3,406,950 
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การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
1 ทัศนศึกษา 296,450 
2 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด

เชื้อไวรัสโคโรนาภายในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
60,000 

3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงาน   
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ,ยุวกาชาด,นักศึกษาวิชาทหารและชุมนุม) 179,500 
5 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลด้วยระบบการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล    
35,000 

6 พัฒนางานวิชาการ 50,000 
7 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงาน   60,000 
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 21,500 
9 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20,000 

รวมงบประมาณทั้งหมดที่จัดสรร 722,450 
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ส่วนที่ 2 
 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ  
เป้าประสงค ์ค่านิยม กลยุทธ์ 

ปีการศึกษา 2563 
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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  
กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVIV19 
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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 นักเรียนมคีวามสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

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 แบบทวิภาค ี
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 ครูทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 

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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กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคติดต่อ COVID-19 
 

ที ่ เป้าหมายความสำเร็จ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1 มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกล 
ร้อยละของการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

2 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล 

ร้อยละของการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล 

3 การใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริการจัด
การศึกษา 

ร้อยละของการใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริการ
จัดการศึกษา 

4 การนิเทศการสอนทางไกล ร้อยละของการนิเทศการสอนทางไกล 
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา

ที่เปลี่ยนไป (New normal และ Social 
Distancing) 

ร้อยละของการจัดกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา
ที่เปลี่ยนไป (New normal และ Social 
Distancing) 

6 การดำเนินการตามมาตรการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

ร้อยละของการดำเนินการตามมาตรการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

7 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจล
แอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องเรียน และ
อาคารต่าง ๆ ที่มีการใช้งาน ร่วมกัน 

ร้อยละของการจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจล
แอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องเรียน และอาคาร
ต่าง ๆ ที่มีการใชง้าน ร่วมกัน 

8 บุคคลผ่านการตรวจวัดอุณหภูมกิ่อนเข้า
สถานศึกษา   

ร้อยละของบุคคลผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อน
เข้าสถานศึกษา   

9 นักเรียนครูและบุคลากรของสถานศึกษาสวม
ใส่หน้ากากอนามัย 

ร้อยละของนักเรียนครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาสวมใส่หนา้กากอนามัย 
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ส่วนที่ 3 
 

 

รายละเอียด  
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  

ปีการศึกษา 2563 
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ตารางแสดงงบประมาณแยกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่การ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง   
45,000 นายอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 

2 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ 

50,000   นายนิเวศน์  ทิมปรางค์    

3 พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 

904,500 นายสมชาย ปานหลุมข้าว 

4 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

50,000 นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 

5 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15,500   นางสาวราณี  ศรีบัวบาล 
6 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เผยแพร่ผลงาน   
570,000 นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 

7 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 52,000 นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 
8 ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย 25,000 นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น 
9 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

86,500 นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น 

10 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5,000 นายชยพล ชุรินทร 
11 ทัศนศึกษา 296,450 นางสาวทวี ขยันการนาวี 

รวม 2,094,950  
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                เศรษฐกิจพอเพียง 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 30,000 นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ 
2 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
20,000 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 

3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ,ยุวกาชาด,
นักศึกษาวิชาทหารและชุมนุม) 

209,550   นายสังวาลย์  พงษ์จำปา 

4 ส่งเสริมงานประชาธิปไตย 12,000 นางสาวขวัญล่า  อยู่พุ่ม 
5 บำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) - นางกฤตชญา   สุขเพ็ญ 
6 โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์   4,000 นางสมกิจ  บุญมี 
7 สัมพันธ์ชุมชน 5,000 นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 32,000 นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 

รวม 312,550  
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาการสอนทักษะในการทำงานอาชีพ    60,000 นายอนุชา  วิทยารัตน์ 
2 สร้างฝันสู่ลูกมดแดง 20,000 นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา 
3 TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทัพทัน

อนุสรณ์ 
10,000   นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์ 

4 ส่งเสริมสุขภาพนำสู่ทักษะกีฬา    84,000   นายอภิรัตน์  สุจริต 
5 งานอนามัยโรงเรียน 8,600 นางสาวเต็มสิริ  เคนคำ 
6 โรงเรียนขาว 6,000 นายอภิรัตน์  สุจริต 
7 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 50,000   นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

รวม 238,600  
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
               เป็นสำคัญ 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและ

การวัดผลประเมินผลด้วยระบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล    

3,000 นางนันทวัน ปลั่งดี 

รวม 3,000  
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนางานวิชาการ 200,000 นายตระศักดิ์  แสงภักดี 
2  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000 นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณศรี 
3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 5,000 นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา 
4 พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 24,000 นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
5 พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร 167,000     นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น   
6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   50,000 นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 
7 พัฒนาแผนงานและงบประมาณ 30,000 นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
8 ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 1,000 นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 
9 ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 55,000 นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์
10 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 415,500 นายตติย  พวงชื่น 

รวม 957,500  
 

กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคติดต่อ COVID19 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการ

วัดผลประเมินผลด้วยระบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล  

35,000 นางนันทวัน ปลั่งดี 

2  เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

60,000 นางสาวเต็มสิริ  เคนคำ 

รวม 95,000  
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ตารางสรุปการใช้งบประมาณแยกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

ที ่ กลยุทธ์ งบประมาณ 
1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2,094,950 
2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
312,550 

3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 238,600 
4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3,000 

5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 957,500 
6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 95,000 

รวม 3,701,600 
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โครงการ        พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

                    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                               ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ                ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์          
              กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
1. หลักการและเหตุผล   
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา  24  ข้อ 2  “ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์  และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา” และข้อ 3 “จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง”และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่างมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพเพ่ือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป  โดยกำหนดให้ต้องจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งให้เกิดการเรียนรู้  การใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องและตลอด
ชีวิตประกอบกับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกันใน
ชีวิตประจำวัน  และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้วิทยาการอื่น ๆ  ผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
จะทำให้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้หรือประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้มากกว่าผู้อ่ืน  
วิชาภาษาไทยนับว่าเป็นวิชาที่ต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอประกอบกับเป็นวิชาที่มีเสน่ห์พร้อม
ทั้งความสนุกสนานอยู่ในตัว  ดังนั้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะด้านการ
อ่าน  ฟัง ดู  พูด  เขียน  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทักษะการตั้งคำถามอย่างต่อเนื่อง 
จึงจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง    
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2. วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย ตามเกณฑ์การประเมินของ 
          สถานศึกษา   
      2. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
       ร้อยละ 75 ของนักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี  
          ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา       
 4.2 เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง กำหนด
กิจกรรม และขออนุมัติโครงการ / 
กิจกรรม 

มีนาคม 2563 ครูอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ ์

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

2.1 กิจกรรมวันรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรี
สยาม 
2.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2.3 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะภาษาไทย 
2.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
     - เครื่องฉายทึบแสง 
     - เครื่องลำโพงขยายเสียงช่วยสอน 
     - ตลับหมึก HP เบอร์ 46 สีดำและสี  
     - สื่อวัสดุ - อุปกรณ์ประกอบการสอน      

มิถุนายน  
2563 
กรกฎาคม 
2563 มกราคม   
2564 
กุมภาพันธ์ 
2564 

ครูอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์
ครูสมกิจ  บุญมี 
ครูสุภัค  พันธ์พุทธ 
ครูกฤตชญา  สุขเพ็ญ 
 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม  สิงหาคม 
2563 

ครูอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ ์

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
กิจกรรม และรายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารทราบ 

 มีนาคม 2564 ครูคมกฤช พุ่มบุญนาก 
ครูอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์
ครูอิศราภรณ์ รู้รอบดี  
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
       วันที่      16  พ.ค. 2563   -   31  มี.ค. 2564 
        สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน   45,000      บาท 
   7.1.2  งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .............. บาท 
   7.1.3  งบอ่ืนๆ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
  
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน   45,000      บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน 
1 กิจกรรมวันรำลึกสุนทรภู่  

ครูกวีศรีสยาม 
 -  มิถุนายน 

2563 
ครูอภิวัฒน์ชัย 
จีระดิษฐ์ 

2 กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 

 6,000  กรกฎาคม 
2563 

ครูสมกิจ บุญมี 

3 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
ทางด้านภาษาไทย 

 1,000  มกราคม   
2564 

ครูสุภัค 
พันธ์พุทธ 

4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน 

 38,000  กุมภาพันธ์ 
2564 

ครูกฤตชญา 
สุขเพ็ญ 

 
7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 กิจกรรมวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ 
ประจำปี 2563 
 

1. ค่าของรางวัลนักเรียนแข่งขัน 3,000  
2. ค่ากระดาษทำเกียรติบัตรนักเรียน 900  
3. ค่าหมึกพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน 2,000  
4. ค่าเข้าเล่มเอกสารกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ เล่มละ 50 บาท x 2 เล่ม 
 

100  

รวม 6,000  
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ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
2 กิจกรรมส่งเสริม

สมรรถนะทางด้าน
ภาษาไทย 

1. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ 
ในการจัดกิจกรรม 

 500 

2. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล  500 

รวม  1,000 

   3 กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 

1. ค่าตลับหมึก HP เบอร์ 46 สีดำ  
ตลับละ 400 บาท x 10 ตลับ  

 4,000 
 

2. ค่าตลับหมึก HP เบอร์ 46 สี  
ตลับละ 400 บาท x 10 ตลับ  

 4,000 
 

3. ค่าหมึกพิมพ์ canon G2000  สีดำ  
ชุดละ 1,000 บาท  x 1 ชุด 

 
 

1,000 
 

4. ค่าหมึกพิมพ์ canon G2000  สี 
ชุดละ 1,000 บาท  x 1 ชุด 

 1,000 

5. ค่าตลับหมึก canon  สีดำ  
ตลับละ  1,300 บาท x 1 ตลับ 

 1,300 

6. ค่าตลับหมึก canon สี  
ตลับละ 1,300 บาท x 1  ตลับ 

 1,300 

7. ค่ากระดาษ  A4 ขนาด 70 แกรม กล่อง
ละ 700 บาท x 5 กล่อง 

 2,000 

8. ไมค์โครโพน อันละ 1 บาท 
x 1 อัน 

1,000 
 

 
 

9. เครื่องฉายทึบแสง 
เครื่องละ 16,000 บาท  x 1 เครื่อง 

16,000  

10. เครื่องขยายเสียงช่วยสอน 
เครื่องละ  2,200  บาท  x 2 เครื่อง 

4,400 
 

 

11.ค่าวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์อ่ืนๆที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3,000  

รวม 24,400 14,600 
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โครงการ    พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามปรัชญาของ 
                 เศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ, EQ  และ AQ  และ 
      พัฒนาการ 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
      ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง            ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายนิเวศน์  ทิมปรางค์    
              กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ชั้น ม.3 และ ม.6 ซึ่งผลปรากฏว่า
ผลการเรียน ปีการศึกษา 2563  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้คะแนนเฉลี่ย 25.91 และ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้ 22.74 อีกทั้งท่ัวประเทศคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ำกว่า
ร้อยละ 50  โดย ทำให้เห็นว่าเด็กไทยอ่อนวิชาคณิตศาสตร์แต่ก็ยังได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50  
กระทรวงศึกษาธิการประกาศมาโดยตลอดว่าจะปรับให้เด็กไทยรู้จักการคิดวิเคราะห์ในการสอบ แต่
โรงเรียนส่วนใหญ่จัดติวนักเรียนซึ่งเป็นการติววิเคราะห์เพื่อให้นักเรียนจำคำตอบไปสอบ O-net ซ่ึง
เป็นเป็นการหลงทางครั้งใหญ่ของกระบวนการเรียนการสอนของประเทศ 
 อีกท้ังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)(สมศ.) ได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 5  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
พอใช้ โดยได้คะแนน  8.56 จากคะแนนเต็ม 20  ทางโรงเรียนจึงต้องนำข้อเสนอแนะของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)(สมศ.)  จึงต้องปรับปรุงการเรียน
การสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพ่ิมขึ้น  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจึงเลือก
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรม
ดังกล่าวจะช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
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กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนโดยการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
O-net กิจกรรมคลังข้อสอบ O-net  กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่จะเรียน    
2. วัตถุประสงค์ 

1.   นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของ
สถานศึกษา   
    2.   นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน
ระดับดีข้ึนไป 
    3.   นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสารในระดับ
ดีขึ้นไป 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  ปีการศึกษา 2563 
4.  เป้าหมายและเชิงคุณภาพ 
    4.1  เชิงปริมาณ 
          4.1.1  นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิดคำนวณในระดับดีขึ้นไป    
  4.1.2  นักเรียนร้อยละ 60 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน 
                    การคิดวิเคราะห์ระดับดีขึ้นไป                              
          4.1.3   นักเรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ             
             ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป   
     4.2  เชิงคุณภาพ 
          4.2.1  นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณในระดับดีขึ้นไป  
  4.2.2  นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด 
           วิเคราะห์ในระดับดีขึ้นไป  
          4.2.3  นักเรียนนักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการ 
           สื่อสารในระดับดีขึ้นไป          
5.  ขั้นตอนดำเนินการ 
   

ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมครู ร่วมกันศึกษาข้อมูล  วิเคราะห์ความเป็นไป

ได้  พร้อมทั้งหาแนวทางการจัดทำโครงการ 
1.1 วางแผนดำเนินการร่วมกัน 
1.2 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำ   
      รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
1.3 นำรายละเอียดของโครงการเสนอผู้บริหาร 
      อนุมัติโครงการ 
 
 

มิ.ย. 63 นายนิเวศน์ 
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ที่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 ดำเนินตามโครงการ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

2.1 กระบวนการเรียนการสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์                 
     ด้วย coaching และ mentoring 
2.2 พัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์   
2.3 กิจกรรมจัดทำวิจัยในชัน้เรียน 
2.4 กิจกรรมสร้างสรรค์งานคณติศาสตร์ด้วย GSP,               
      A- math,  GAT,  PAT, คิดเลขเร็ว ฯลฯ    

มิ.ย. 63 คณะครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

3 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมตามโครงการ มิ.ย. 63 
–ก.พ. 64 

คณะครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

4 4.1 ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการจะเป็นการประเมินที่ 
      คณะกรรมการดำเนินงานรว่มกันสร้างขึ้นมาวัดผล    
      แล้วทำการประเมินผลโครงการออกมาในรูปสถิติ   
      แต่ละด้านว่ามปีระสทิธิภาพระดับใดบรรลุวัตถุ   
      ประสงค์ตามโครงการหรือไม่ 
4.2  สรุปและจัดทำรายงานโครงการเสนอต่อผู้บริหาร  
      และนำเสนอต่อสาธารณชน 

มี.ค. 64  - คณะครูกลุ่ม สาระ
คณิตศาสตร ์
 
 
 
- นายนิเวศน์  

 

6.   ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ    
          ระยะเวลา   พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564   
      สถานที่ดำเนนิการ   โรงเรียนทัพทันอนุสรณ ์
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    7.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ 
          7.1.1  งบอุดหนุนทั่วไป   จำนวน   50,000  บาท 
          7.1.2  งบเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน      -       บาท 
          7.1.3  งบอ่ืนๆ              จำนวน     -        บาท 
    7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด  จำนวน   50,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี ้
 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/ 

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน   
1 กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วย 

coaching และ mentoring 
 8,500   คณะครูใน

กลุ่มสาระฯ 
2 สร้างห้องสมุดคณิตศาสตร์    40,000   ครูนิเวศน์ 
3 กิจกรรมสร้างสรรค์งาน

คณิตศาสตร์ด้วย GSP, A-
Math, โครงงาน,  คิดเลขเร็ว 
ฯลฯ    

 1,500   คณะครูใน
กลุ่มสาระฯ 
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7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
   

ที ่ กิจกรรม รายการ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1. - จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่  

  เน้นกระบวนการเรียนการสอน  
  กระบวนการคิดวิเคราะห์   
- กิจกรรมจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  
  (พัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชา  
   คณิตศาสตร์)   

1. ค่ากระดาษ 
2. ค่าหมึกพิมพ์ 

5,000 
3,500 

 

2. สร้างห้องสมุดคณิตศาสตร์   1. ค่าวัสดุในการสร้าง 
    เหมาจ่ายห้องกระจก  
2. ค่าซื้อหนังสือเอกสาร 
   เสริมประจำห้องสมุด 

 30,000 
 

10,000 
 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์
ด้วย GSP, A-Math, โครงงาน,  คิด
เลขเร็ว ฯลฯ    

1. ค่ากระดาษ 
2. ค่าหมึกพิมพ์ 

 1,000 
500 

 
รวม 50,000 

 

 8.  ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
     

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณใน
ระดับดีข้ึนไป    
2. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของ  
    ผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนนักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
สำคัญ  
    ของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป      

 
-  ทดสอบ 
 
-  ทดสอบ 
 
-  ทดสอบ 

 
- แบบทสอบ 
 
- แบบทดสอบ 
 
- แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณในระดับดีขึ้นไป    
2. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้าน 
    ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนนักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
    ด้านความสามารถในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป      

 
-  ทดสอบ 
-  ทดสอบ 
 
-  ทดสอบ 

 
- แบบทดสอบ 
- แบบทดสอบ 
 
- แบบทดสอบ 
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โครงการ      พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นสำคญั 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID-19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายสมชาย ปานหลมุข้าว 
              กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระยะเวลาดำเนินการ            พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล   

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตน และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจา
ต่อรองสำหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล 
 นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาภาษาที่สอง คือภาษาจีน  ด้วยปัจจัยเรื่องขนาดของประเทศและจำนวน
ประชากร ทำให้ภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมีคนใช้มากที่สุดในโลก และถือเป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักของ
องค์การสหประชาชาติ ประกอบกับนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศในยุคผู้นำใหม่ เช่น การ
เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) และการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับไทย  แสดงให้เห็น
ว่าจีนเป็นประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง เป็นตลาดการค้าที่ใหญ่อันดับต้นๆ และมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  

 จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการรู้ภาษาจีนย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่ง คนที่สามารถใช้ภาษาจีนในการ
ติดต่อสื่อสารได้คล่องแคล่ว ก็เท่ากับมีเครื่องมือชิ้นสำคัญท่ีจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ การ
ประกอบอาชีพ การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการศึกษาหาความรู้ในวิทยาการแขนงต่างๆ ซึ่งจีน
เปรียบเสมือนคลังภูมิปัญญาตะวันออกที่มีค่ามหาศาล 
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ทั้งนีก้ารจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศควรคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา 
กระบวนการเรียนการสอนควรมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติที่ใกล้เคียงกับการเรียนรู้ภาษา
แรก คือ ภาษาไทย ที่เริ่มการเรียนรู้จากการฟัง และเชื่อมโยงเสียงกับภาพเพ่ือสร้างความเข้าใจ แล้ว
จึงนำไปสู่การเลียนเสียง คือ การพูด และนำไปสู่การอ่านและการเขียนในที่สุด การจัดการเรียนการ
สอนจึงเป็นการสอนเพื่อการสื่อสารอย่างแท้จริง 
  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2563 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
 2) นักเรียน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ภาษามาลายูและภาษาของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเพ่ือการสื่อสารได้ 

3) นักเรียน สามารถสามารถสื่อสารได้ 2 ภาษาขึ้นไป 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ที่กำลังเรียนอยู่ในปีการศึกษา 2563 
4. เป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ 
  1) ร้อยละ 53 ของนักเรียน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 
  2) ร้อยละ 53 ของนักเรียน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ภาษามาลายู
และภาษาของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพ่ือการสื่อสารได้ 

3) ร้อยละ 53 ของนักเรียน สามารถสามารถสื่อสารได้ 2 ภาษาข้ึนไป 
4.2 คุณภาพ 

  นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพใน
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

1.1 ประชุมชี้แจงเพ่ือวางแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 
1.2 จัดทำกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
 

มี.ค. 63 -นายสมชาย  
 
 
-คณะครูทุกคน 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
2.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 
2.3 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
2.4 กิจกรรมวันตรุษจีน 
2.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
2.6 กิจกรรมจ้างครูต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
2.7 กิจกรรมพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) ในสถานการณ์
แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID-19 

 
พ.ค. 63-ก.พ. 64 

ม.ค. 64 
 

ธ.ค. 63 
ก.พ. 64 

พ.ค. 63-ก.พ. 64 
พ.ค. 63-ก.พ. 64 

 
พ.ค. 63-ก.พ. 64 

 

 
-นายสมชาย  
-นางชุติมา เฉลียว 
 
-น.ส.ทวี  
-น.ส. ปิยธิดา  
-น.ส. ปวริศา  
-น.ส. ณัฏฐนันท์  
 
-นายสมชาย  
-นายอำนาจ  
-น.ส. เบญจาวรรณ  

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

พ.ค. 63-ก.พ. 64 
 

-นายสมชาย  
-คณะครูทุกคน 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

4.1 นำผลการประเมินมาสรุปผล
การประเมินตามมาตรฐานที่ 1 
4.2 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
และรายงานผลการประเมิน
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
โดยใช้ภาษาต่างประเทศสู่การ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

มี.ค. 64 -นายสมชาย  
-คณะครูทุกคน 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์   
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  65,000.00  บาท 
   7.1.2  งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน     บาท 
   7.1.3  งบระดมทรัพยากร   จำนวน   839,500.00 บาท 
  
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา……40 

 

 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  904,500 บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน  
1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  20,500 24,500 พ.ค. 63-ก.พ. 

64 
นายสมชาย  
ปานหลุมขา้ว 

2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและ
ภาษาจนี 

20,000 25,000  ม.ค. 64 
 

นางชุติมา เฉลียว 

3 กิจกรรมวันคริสต์มาส  15,000  ธ.ค. 63 น.ส. ทวี  
ขยันการนาว ี

4 กิจกรรมวันตรุษจีน  5,000 5,000 ก.พ. 63 -น.ส. ปิยธิดา  
-น.ส. ปวริศา  

5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  3,000  พ.ค. 63-ก.พ. 
64 

น.ส. ณัฏฐนันท์  
จุติมา 

6 กิจกรรมจ้างครูต่างประเทศ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาจนี 

748,000   พ.ค. 63-ก.พ. 
64 

-นายสมชาย  
ปานหลุมขา้ว 

7 กิจกรรมพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ในสถานการณ์
แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID-
19 

 2,000  พ.ค. 63-ก.พ. 
64 

-นายอำนาจ  
-น.ส.เบญจาวรรณ  

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 1/2563 2/2563 
1 กิจกรรมจัดซื้อ

วัสดุครุภัณฑ์  

1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุค 1 เครื่อง 24,500 
 

  
2. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 8 กล่อง 5,000 

 
  

3. หมึกพิมพ์ชนิดเติมแท๊งค์ Epson 3 ชุด 3,500 
 

  
4. ผงหมึกถ่ายเอกสาร Ricoh MP2001L  2,000 

 
  

5. เครื่องเคลือบบัตร A3 (LM330) 3,000 
 

  
6. เครื่องยิงบอร์ด MAX TG-A 2,000 

 
  

7. งบสำรองซ่อมวัสดุอุปกรณ์ 5,000 
 

  
8. ติดตั้งระบบ LAN 13 จุด 36,500  เรียกเก็บ 

รวม 45,00 
 

อุดหนุน 
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ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 1/2563 2/2563 
2 กิจกรรมค่าย

ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจนี 

1. ค่าอาหาร  20,000   
2. ค่าสมนาคุณวทิยากร  20,000   
3. ค่าวัสดุฝึก  5,000  เรียกเก็บ 

รวม             
-    

45,000  

3 กิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

1. ค่ารางวัลการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ   10,000   
2. ค่าวัสดุฝึก   5,000   

รวม              
-    

15,000 อุดหนุน 

4 กิจกรรมวัน
ตรุษจีน 

1. ค่ารางวัลการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ    5,000   
2. ค่าวัสดุฝึก   5,000   

รวม 
          
-    

10,000 เรียกเก็บ 

5 กิจกรรมพัฒนา
บุคคลากร 

1.ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยง    5,000      

รวม    5,000         -    อุดหนุน 
6 กิจกรรมจ้างครู

ต่างประเทศสอน
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 

1. ค่าจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ  
    3 คน (25,000+25,000+23,000/11  
    เดือน) 

 65,000    38,000    

 
3. ค่าจ้างครูไทยสอนภาษาจีน 2 คน 
(15,000/11 เดือน) 

150,000  180,000   

 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (1,900/คน) 5,700     
5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน (3,100/คน)  9,300     

รวม 530,000   218,000 เรียกเก็บ 

7 กิจกรรมพัฒนา
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) 
ในสถานการณ์
แพร่ระบาด
โรคติดต่อ 
COVID-19 

ค่าจัดทำเอกสาร 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

 

 1,000 1,000 อุดหนุน 
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8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
2. นักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาจีน ภาษามาลายูและ
ภาษาของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพ่ือการ
สื่อสารได้ 
3. นักเรียนสามารถสามารถสื่อสารได้ 
2 ภาษาข้ึนไป 

ข้อสอบประเมินผล 
 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 นักเรียนมีทักษะการสื่อสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน เพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นประชากรที่มี
คุณภาพในสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 

ข้อสอบประเมินผล 
 

แบบประเมิน 

1) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา  

ข้อสอบประเมินผล 
 

แบบประเมิน 

2) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาจีน ภาษามาลายู
และภาษาของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพ่ือ
การสื่อสารได้ 

ข้อสอบประเมินผล 
 

แบบประเมิน 

3) ร้อยละของนักเรียนสามารถสามารถ
สื่อสารได้ 2 ภาษาขึ้นไป 

ข้อสอบประเมินผล แบบประเมิน 
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โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

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

 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ  ต่อเนื่อง  ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์  
   กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา” และ (3) จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่าง จัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างมากท่ีจะ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เรียน  โดยดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการเสรมิ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกฝน
ทักษะ กระบวนการคิด การวิเคราะห์  และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลาย   ซึ่งจะทำให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม   ตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA  
   2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลงานจากโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ หลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการทำงาน 
 5. ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ 
 6. เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา และมีความรู้ทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 
     7. เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำความรู้ที่ได้รับนำมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน                        
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ  
  4.1.1 ร้อยละ 60 ผู้เรียนทุกคนเกิดทักษะการคิด แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PASA 
  4.1.2 ร้อยละ 50 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
          4.1.3. ร้อยละ 50 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  
     4.1.4 ร้อยละ 70 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลงานจากโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ หลักการแนวคิด ขั้นตอน
การทำงาน และปญัหาอุปสรรคของการทำงาน 
     4.1.5. ร้อยละ 52 ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ 
       4.16. ร้อยละ 50 เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา 
และมีความรู้ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
          4.1.7. ร้อยละ 50 เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำความรู้ที่
ได้รับนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน                        
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  - 
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5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน (plan) วางแผนโครงการ มิถุนายน 2563 ครูเบ็ญญาภา 
และคณะ 

2.ดำเนินการ(Do) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุ-ครุภัณฑต์ามกิจกรรม
ที่วางแผน 

กรกฎาคม 2563 – 
เมษายน 2564 

ครูมงคล 

3.ตรวจสอบ(Check) ติดตามและประเมินผล
การจัดชื้อจัดจ้างวัสดุ-
ครุภัณฑ์ 

กรกฎาคม 2563 – 
มกราคม 2564 

ครูรุ่งโรจน์ 

4.ประเมินผลและ
รายงาน(Action) 

สรุปและรายงานผล กุมภาพันธ์ 2564 ครูเบ็ญญาภา 
 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่  1 มิถุนายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบ
บริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหนนุทั่วไป    จำนวน  50,000   บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี    จำนวน     -   บาท 
   7.1.3 งบระดมทรัพยากร             จำนวน      -   บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด  จำนวน  50,000  บาท 
 มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน   
1 กิจกรรมการประเมินทักษะ

การคิดแก้ปัญหาตามแนว
การประเมิน PISA 

 1.000   เบ็ญญาภา
และคณะ 

2 กิจกรรมการสร้างสิ่งประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์ 

 6,000   เบ็ญญาภา 

3 กิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรม  2,000   เบ็ญญาภา 

4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ - 
ครุภัณฑ์ 

 33,000   เบ็ญญาภา 
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ที ่
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน   
5 พัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 4,000   เบ็ญญาภา 

6. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 3,000   เบ็ญญาภา 

7. กิจกรรมนิเทศภายใน  1,000   เบ็ญญาภา 
 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1. กิจกรรมการประเมินทักษะ

การคิดแก้ปัญหาตามแนวการ
ประเมิน PISA 

วัสดุ – อุปกรณ์ในการทดสอบ  1,000 

  รวม 1,000 
2. กิจกรรมการสร้างสิ่งประดิษฐ์

ทางวิทยาศาสตร์ 
วัสดุฝึก 3,000 3,000 

  รวม 6,000 
3. กิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรม - วัสดุ อุปกรณ ์

- ไวนิล 
1,000 1,000 

  รวม 2,000 
4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 

ซ่อมครุภัณฑ์ 
- วัสดุสำนักงาน 19,000 15.000 

  รวม 3,3000 
5. พัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- ค่าชดเชยพาหนะ 
- ค่าละเบียนในการอบรม 

2,000 2,000 

  รวม 4,000 
6. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- อุปกรณ์ วัสดุในการติว 
- การจัดทำเอกสาร 

1,500 1,500 

  รวม 3,000 
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ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
7. กิจกรรมนิเทศ

ภายใน 
- เอกสารในการนิเทศ 
- การเข้าเล่มรายงานสรุปผล 

500 500 

  รวม 1,000 
 

8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ร้อยละ 60 ผู้เรียนทุกคนเกิดทักษะ
การคิด แก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PASA 

 
แบบทดสอบ 
 

 
แบบทดสอบ 
 
 

2. ร้อยละ 50 ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

3. ร้อยละ 50 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม  

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

4. ร้อยละ 70 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลงาน
จากโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ หลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหา
อุปสรรคของการทำงาน 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 
 

5. ร้อยละ 52 ผู้เรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ และ
มีการเผยแพร่ 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

6. ร้อยละ 50 เพ่ือให้ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับการพัฒนา และมีความรู้ทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

 

รายงานการอบรม แบบสอบถาม 

7. ร้อยละ 50 เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำความรู้ที่ได้รับนำมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน                        

รายงานการอบรม 
 

แบบสอบถาม 
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โครงการ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

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

 กลยุทธ์ที่ 6  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ           ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางสาวราณี  ศรีบัวบาล 
              กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
1.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 
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระระดับ 3 ขึ้นไป 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  จำนวน 854 คน 
4. เป้าหมาย  
  4.1  เชิงปริมาณ 

4.1.1 นักเรียนร้อยละ 52 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป  
4.1.2 นักเรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป

 4.1.3 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
        ระดับ 3 ขึ้นไป 

 4.1.4 นักเรียนร้อยละ 51 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
 4.1.5 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 4.1.6 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3  
                  ขึ้นไป 
 4.1.7 นักเรียนร้อยละ 52 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 4.1.8 นักเรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับ 3ขึ้นไป 
 4.1.9 นักเรียนร้อยละ 60 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

4.1.10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยของโรงเรียนสูงขึ้น 
4.1.11 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยของโรงเรียนสูงขึ้น 

5.วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม /วิธีดำเนินการ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผน   
(plan) 

ขั้นตอนการเตรียมงาน 
1.ประชุมครูทุกกลุ่มสาระวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และผลการ
สอบ o-net  ของปีที่ผา่นมา พจิารณาจุดเด่นและ
จุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและรายสาระ 
2. ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพื่อวางแผน
กิจกรรมในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 
พ.ค. 63 

 
 
 

ก.ค.63 
 

 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางสาวราณ ี

2. ดำเนินการ  
(Do) 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
3. สอนเสริมเด็กเก่งเพื่อเพิ่มศักยภาพ  และสอน
ซ่อมเสริม เด็กอ่อนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน 
4. ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
5. การติว O-NET  ให้นักเรียนชั้น ม.3  และ ม.6 
 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
2563 

 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ และ 

คณะครู 
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ขั้นตอน กิจกรรม /วิธีดำเนินการ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ขั้นการตรวจสอบโครงการ 
6. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
2563 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางสาวราณ ี

4. ประเมินผล
และรายงาน  
(Action) 

ขั้นการประเมินผลโครงการ 
7. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
8. รายงานโครงการ 

 
เม.ย. 64 
เม.ย. 64 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางสาวราณ ี

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
       วันที่  16 พฤษภาคม  2563 – 30 เมษายน 2564 

สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7 .1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไป )งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ /. อบจ /.อบต./
เทศบาล/งบบริจาค (  
   7 .1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  15,500   บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี    จำนวน    .............. บาท 
   7.1.3 งบอ่ืนๆ ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
 7 .2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  15,500   บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมหลัก /

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1. กิจกรรมการจัดติว 
 

- 10,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางสาวราณี 

2. กิจกรรมจัดทำเอกสารเพื่อ
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

- 5,500 - ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการและ 
นางสาวราณี 
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7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 

1 
 

กิจกรรมการจัดติว 
 

1. ค่าจ้างเหมารถ - 4,000 
2. ค่าอาหารกลางวัน - 6,000 

รวม 10,000 
2 กิจกรรมจัดทำเอกสารเพื่อ

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1. กระดาษ A4  10 กล่อง 2,750 2,750 

รวม 5,500 
รวมงบประมาณ 15,500 

 

8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้น
ไป 

ตรวจสอบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

2.ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ตรวจสอบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

3.ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ตรวจสอบผลการ
ทดสอบระดับชาติ 

รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

4.ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ตรวจสอบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

5.ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

ตรวจสอบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

6.ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ตรวจสอบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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โครงการ      พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงาน   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

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

  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 
   กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
1. หลักการและเหตุผล   

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตาม
แนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา รู้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรแล้ว ยังหมายรวมถึง
การลดบทบาทของครูในชั้นเรียนจาก ผู้สอนเพียงอย่างเดียวกลายเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่ง
ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น จึงเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาทุกแห่งในการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคณุภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาทั้งด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ นอกจากนี้การเรียนการสอน
ในปัจจุบันสื่อการสอนมีอยู่อย่างมากมายท่ีจะให้เลือกใช้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
ครูจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีสื่อประกอบการสอนท้ังสื่อในท้องถิ่นและสื่อ
เทคโนโลย ีนักเรียนจึงจะได้รับการพัฒนาก่อให ้เกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆหลายประการ คือ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสอนช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานหรือภูมิหลังของผู้เรียนและช่วยให้โอกาสในการเรียนของ
ผู้เรียนเท่าเทียมกัน  

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
พัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเพิ่มสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติทักษะและสำหรับบริหารจัดการเรียนการสอนในงานวิชาการอย่าง
เพียงพอ ในโลกของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยมีองเห็นความสำคัญของการมีทักษะด้านเทคโนโลยีของครูและบุคลากรทางการศกึษา เพื่อใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนหรือศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  



กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา……56 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1xนักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
2.2xนักเรียนมีผลงานจากโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ 
2.3xนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 
2.4xนักเรียนนำนวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
2.5xนักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย

ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.6 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี  
2.7 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.8xนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ        
  4.1.1 นักเรียนได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพครบตามจำนวนนักเรียน 
  4.1.2 ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ใช้งานสัญญาณ
อินเตอร์ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

2.1xร้อยละ 72 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
2.2xร้อยละ 70 นักเรียนมีผลงานจากโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ 
2.3xร้อยละ 52 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 
2.4xร้อยละ 52 นักเรียนนำนวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
2.5xร้อยละ 72 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้

ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.6 ร้อยละ 72 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี  
2.7 ร้อยละ 60 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.8xร้อยละ 40 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสูงขึ้น 
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5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน (plan) วางแผนโครงการ มีนาคม 2563 ครูรุ่งโรจน์ 
ครูเบ็ญญาภา 

ครูมงคล 
2. ดำเนินการ (Do) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-

ครุภัณฑ ์ตามกิจกรรมที่
วางแผน 

มิถุนายน - สิงหาคม 
2563 

ครูมงคล 

3. ตรวจสอบ (Check) ติดตามและประเมินผลการจัด
ชื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

กรกฎาคม 2563 –  
มกราคม 2564 

ครูรุ่งโรจน์ 

4. ประเมินผลและ
รายงาน  
  (Action) 

สรุปและรายงานผล กุมภาพันธ์ 2564 ครูเบ็ญญาภา 
 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่  1 มีนาคม 2563 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  ห้องคอมพิวเตอร์1-3 ,อาคารผ่องนภา, อาคารใหญ่บัวผัน, อาคารเฉลิม
พระเกียรติ  
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบ
บริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหนนุทั่วไป    จำนวน  -  บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี    จำนวน     60,000 บาท 
   7.1.3 งบระดมทรัพยากร (ค่าเรียนคอมพิวเตอร์)  จำนวน   510,000 บาท 
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7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด    จำนวน  570,000  บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน 
1 พัฒนาระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
 217,000  20 พ.ค. 63 ครูรุ่งโรจน์ 

2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

 45,500   ครูเบ็ญญาภา 
ครูรุ่งโรจน์ 
ครูมงคล 

3 พัฒนาศักยภาพด้านสื่อการ
เรียนการสอน 

 57,000 166,000  ครูเบ็ญญาภา 
ครูรุ่งโรจน์ 
ครูมงคล 

4 สร้างสื่อการสอน  41,200   ครูเบ็ญญาภา 
ครูรุ่งโรจน์ 
ครูมงคล 

5 อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
สำหรับผู้เรียน 

 5,000   ครูเบ็ญญาภา 
ครูรุ่งโรจน์ 
ครูมงคล 

6. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน  31,300   ครูเบ็ญญาภา 
ครูรุ่งโรจน์ 
ครูมงคล 

7. กิจกรรมงานเปิดโลกวิชาการ
(คอมพิวเตอร์) 

 7,000   ครูเบ็ญญาภา 
ครูรุ่งโรจน์ 
ครูมงคล 

 
  



กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา……59 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 1/2563 2/2563 
1 
 

พัฒนาระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

1. ต่ออายุโดเมนเนมโรงเรียน/เช่าพ้ืนที่
เว็บไซต์ 

2,000 -  

2. ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 12 เดือน 30,000 30,000 งบเรียน
ฟรี 

1. ติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ 50,000 -  
2. Access point 8 ตัว 60,000   
3. Mikrotik Router CCR1036 - 45,000  

รวม 142,000 75,000  
2 ปรับปรุง ซ่อมแซม

และเพิ่มศักยภาพ
ครุภัณฑ์ห้ออง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

1. ล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

10,000 -  

2. จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ 

10,000 10,000  

3. หน่วยความจำ (RAM) 2 GB 31 ตัว - 15,500  
รวม 20,000 25,500  

3 พัฒนาศักยภาพ
ด้านสื่อการเรียน
การสอน 

1. เลนส์กล้อง DSLR 18-200 mm 16,000 -  
2. เครื่องพิมพ์ Laser สี 2 เครื่อง 20,000 -  
3.  เมมโมรี่การ์ด 4 ตัว 2,000 -  
4. เครื่องขยายเสียง 2 ชุด 14,000 -  
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 10 ชุด - 150,000  
6. เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง 5,000 -  
7. เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 16,000 -  

รวม 73,000 150,000  

4 สร้างสื่อการสอน 
 
 
 

1. วัสดุสำนักงาน 10,000 10,000  
2. กระดาษ A4 12 กล่อง 3,600 3,600  
3. เครื่องเข้าเล่ม 1 เครื่อง 9,000 -  
4. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 5,000 -  

รวม 
 

27,600 13,600  
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ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ หมาย

เหตุ 1/2563 2/2563 
5 อบรมการใช้งาน

คอมพิวเตอร์
สำหรับผู้เรียน 

1. วัสดุสำนักงาน 3,000 -  
 2. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 2,000 -  

รวม 5,000 -  
6 พัฒนาศักยภาพ

ครูผู้สอน 
1. ค่าลงทะเบียน 6,000 6,000  
2. ค่าชดเชยพาหนะ 3,000 3,000  
3. ค่าท่ีพัก 3,000 3,000  
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง  3,650 3,650  

รวม 15,650 15,650  
7 กิจกรรมงานเปิด

โลกวิชาการ
(คอมพิวเตอร์) 

1. วัสดุสำนักงาน - 5,000  
2. จ้างเหมาทำป้ายไวนิล - 2,000  

รวม - 7,000  
รวมทั้งหมด 283,250 286,750  

 
8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

2.xร้อยละของนักเรียนมีผลงานจากโครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

3..xร้อยละของนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม แบบประเมิน แบบประเมิน 

4...ร้อยละของนักเรียนนำนวัตกรรมไปใช้และมี
การเผยแพร่ 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

5.xร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 
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โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อCOVID-19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ  ต่อเนื่อง  ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 
   กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระฯ/งานห้องสมุด 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทำ
ให้เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้เรื่องต่างๆ ขณะเดียวกันก็ถือเป็นพื้นฐานการสร้างประสิทธิภาพด้านอ่ืนๆ ถ้าสนใจและ
รกัการอ่าน พยายามทำให้เป็นนิสัยจะเกิดการเรียนรู้และประสบความสำเร็จในชีวิต 

 งานห้องสมุด กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของ
การอ่าน จึงได้ทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เห็น
ความสำคัญของการอ่าน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด โดยกการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 นักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ ม.ต้น วันละ 90 นาที ม.ปลาย วันละ 120 นาที  
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านและความจำเป็นของการอ่าน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 2.4 เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ  
  4.1.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ ม.ต้น วันละ 90 นาที ม.ปลาย วันละ  
                  120 นาที 
  4.1.2 ร้อยละ 70 ของคณะครแูละนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับดี 
  4.1.3 ร้อยละ 70 ของคณะครแูละนักเรียนใช้บริการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในระดับดี 
  4.1.4 ร้อยละ 70 ของคณะครแูละนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่น 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  4.2.1 นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนิสัยรักการอ่าน อยู่ในระดับดี 
  4.2.2 ห้องสมุดพัฒนาเป็นห้องสมุด 3 ดี ที่ทันสมัยและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุด ในระดับดี 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(plan) 

- ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

กรกฎาคม 2563 นางสาวธฤติรัตน์  
ทรัพย์สุริต 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการตามโครงการ  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด 
- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

กรกฎาคม 2563 
-  

เมษายน 2564 

นางสาวธฤติรัตน์ 
ทรัพย์สุริต 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง
วัสดุ-ครุภัณฑ ์
- ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานทุกระยะ 

กรกฎาคม 2563 
-  

มีนาคม 2564 

นางสาวธฤติรัตน์ 
ทรัพย์สุริต 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและจัดทำรายงานโครงการ มีนาคม 2564 นางสาวธฤติรัตน์ 
ทรัพย์สุริต 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่  ตลอดปีการศึกษา  
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไปสพฐ./อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน    52,000 บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน         -  บาท 
   7.1.3 งบอ่ืนๆ...............................  จำนวน         -  บาท 
  7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน    52,000 บาท 
 มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมหลกั/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
  

1 กิจกรรมทรัพยากร
สารสนเทศ 

- 27,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวธฤติรัตน์ 
ทรัพย์สุริต 

2.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตาม
เกณฑ์ สพฐ. 

- 25,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวธฤติรัตน์ 
ทรัพย์สุริต 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

กิจกรรมทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. ค่าวารสาร/หนังสือพิมพ์ 7,000 7,000 
2. ค่าหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 10,000 - 
3. ค่าวัสดุที่ใช้สำหรับลงทะเบียนและ

ซ่อมแซมหนังสือ เช่น กรรไกร คัต
เตอร์ กาวสองหน้า แผ่นสติ๊กเกอร์ใส 

3,000 - 

รวม 20,000 7,000 
2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ตามเกณฑ์ สพฐ. 
1. สมุดบันทึกรักการอ่าน 20,000 - 
2. ค่าวัสดุสำหรับจัดทำสื่อเพ่ือส่งเสริม
การอ่าน เช่น ไวนิลให้ความรู้ กระดาษสี 
หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ 

2,500 2,500 

รวม 22,500 2,500 
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โครงการ       ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อCOVID-19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางรวีวรรณ   จันทร์ชื่น 
              กลุ่มบริหารงานวิชาการ    
 
1. หลักการและเหตุผล   
    จากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพ่ือสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา
จากแอดมิชชั่นระบบเดิม มาเป็นแอดมิชชั่นระบบใหม่ ในปี 2554 ที่ผ่านมานั้นมีการสอบทั้งระบบ 
O-Net, GAT  และ  PAT  โดยรูปแบบข้อสอบได้เน้นในส่วนของการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงมากขึ้น 
ต่อมาป ี2559 กระทรวงศึกษาธิการได้เพ่ิมระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทำให้นักเรียนต้องสอบวิชาสามัญเพ่ิมอีก  9  วิชา คือ ภาษาไทย,  สังคม
ศึกษา,  ภาษาอังกฤษ,  คณิตศาสตร์,  ฟิสิกส์,  เคมี และชีววิทยา ส่งผลให้นักเรียนต้องเตรียมตัวในการ
สอบมากขึ้น และเมื่อปี 2561 มีการปรับรูปแบบการเข้าศึกษา เป็น การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS)  เป็นต้น  
   ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชามาให้
ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการสอบวิชา GAT ความถนัดการเชื่อมโยงและภาษา 
   2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการสอบวิชา PAT1 และ PAT2   
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3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ        
           -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 72 มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
    -   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ / พ.ค.63 

ก.ค. 63 นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 

 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

2.1  กิจกรรมติวความรู้ GAT และ
PAT โดยครูผู้สอน 
2.2  กิจกรรมติวความรู้ GATเชิญ
วิทยากรเชี่ยวชาญมาติวให้ความรู้ 

ก.ค. 63– มี.ค.
64 
 
 

นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 

 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

3.1 รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 พ.ย.63 
3.2 รายงานครั้งที่ 2 / 15-20 มี.ค.64 
3.3 ประเมินโครงการ / 21-31 มี.ค.
64 

พ.ย.63 – 
มี.ค.64 

นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 

 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

-จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 21-31 มี.ค.64 

มี.ค.64 นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 

 
 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 15 พ.ค. 63 – 31 มี.ค.64 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  25,000  บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .......-....... บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ………-….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  25,000 บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 
1 กิจกรรมติวความรู้ GAT และ

PAT โดยครูผู้สอน 
- 7,500 - พ.ค. 63– 

ก.พ.64 
นางรวีวรรณ 
จันทร์ชืน่ 

2 กิจกรรมติวความรู้ GAT 
เชิญวิทยากรเชี่ยวชาญมา 
ติวให้ความรู ้

- 17,500 - ก.พ.64-
มี.ค.64 

 

นางรวีวรรณ 
จันทร์ชืน่ 

 
7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 

             งบประมาณในการดำเนินการจัดทำโครงการทั้งสิ้น 25,000  บาท ประกอบด้วย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

กิจกรรมติวความรู้ GAT และ
PAT โดยครูผู้สอน 
 

3. กระดาษ A4           10  รีม 1,000  
4. หมึกพิมพ์ 500  
3. ค่าเหมารถพานักเรียนไปสอบ 
GAT และ PAT  2 วัน   

 6,000 

รวม 1,500 6,000 
2 กิจกรรมติวความรู้ GAT 

เชิญวิทยากรเชี่ยวชาญมา 
ติวให้ความรู้ 

1. ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 1,000 
บาท จำนวน 15 ชั่วโมง 

 15,000 

2.  ค่าอาหารวิทยากร 2 วัน  500 
3. ของว่างรายหัวละ 20 บาท 
จำนวน 100 คน  จำนวน 2 วนั 

 2,000 

รวม  17,500 
รวมงบประมาณ 25,000 
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
  ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อCOVID-19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น 
              กลุ่มบริหารงานวิชาการ    กลุ่มสาระฯศิลปะ 
 
1. 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  ทำให้ผู้เรียน
ได้รับการสนับสนุน ได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีสุนทรียภาพ  และเห็นคุณค่าของศิลปะ    

การสร้างความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสม  ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ต้องการปัจจัยที่
ส่งเสริมการเรียนรู้  ซึ่งรวมไปถึงวัสดุ  อุปกรณ์ทางการศึกษา  การสร้างบรรยากาศ  และการกระตุ้นที่
เร่งเร้าให้พวกเขาบรรลุบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเองได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  ได้แสดงออกอย่าง
เต็มความสามารถ  ตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษให้มีความเป็นเลิศ 
 2.3 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เกิดความรัก  และเห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ 
 2.4. เพ่ือสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีดีต่อไป 
 2.5 เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ        
  4.1.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ที่เรียนรายวิชาศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เต็มความสามารถและศักยภาพของตนเอง 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีความเป็นเลิศ 
  4.1.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 4.2.1 นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  ได้แสดงออกอย่างเต็ม
ความ สามารถ  ตามศักยภาพที่ตนเอง เพ่ือนำไปสู่การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มี
ความเป็นเลิศ 
 4.2.2  นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
 4.2.3  นักเรียนได้รับการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พัฒนาความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลป์  
        4.2.4  นักเรียนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม  และทำให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
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5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมและ
งบประมาณ 

 ครูจุฑาภรณ์ 
ครูกุลธิดา 
ครูขนิษฐา 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

ดำเนินกิจกรรม  ดังนี้ 
- พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ 
- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถ
ด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์ 
- ส่งเสริมและพัฒนาดนตรีสากล 

  
ครูจุฑาภรณ์ 
 
ครูกุลธิดา 
 
ครูขนิษฐา 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมกำกับ
ติดตามประเมินผล 

  

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน   

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่   พ.ค. 63 – เม.ย. 63 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  …86,500… บาท 
   7.1.2  งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   ........-...... บาท 
   7.1.3  งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ………-….. บาท 
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 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  86,500   บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
ที่ กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 
1 พัฒนานักเรียนผู้มี

ความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลปส์ู่ความเปน็เลิศ 

 16,620 9,800  ครูจุฑาภรณ์ 
 

2 ส่งเสริมและพฒันาทักษะ
ความสามารถด้านดนตรีไทย-
นาฏศิลป ์

 32,500   ครูกุลธิดา 
 

3 ส่งเสริมและพฒันาดนตรีสากล  27,580   ครูขนิษฐา 
  

 7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย  
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

พัฒนานักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน
ทัศนศิลป์สู่ความเป็นเลิศ 

1. จัดซื้ออุปกรณ์การวาดภาพ 
 -กระดาษ  100 ปอนด์  
- กระดาษ  80  ปอนด์ 
- สีโปสเตอร์ซารุระ 15 cc 

     - ดินสอEE  
     - พู่กัน เบอร์ 2-4-6-8 
     - สีน้ำซากุระ 
     -โต๊ะญี่ปุ่น ขนาด 30” *30” 

 
2,500 

400 
7,200 

810 
550 
950 

9,800 

     
   2,500 
     400 

  
     810 
     550 

 

รวม 22,210   4,210 
2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

ความสามารถด้านดนตรี
ไทย-นาฏศิลป์ 

1.จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ดนตรีไทย(เครื่องดนตรีไทย) 

22,500  

2.จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
นาฎศิลป์ (เครื่องสำอางค์ เช่าชุด
การแสดงในงานต่างๆ) 
 
 
 

5,000    5,000 

  รวม 27,500    5,000 
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ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
3 ส่งเสริมและพัฒนาดนตรี

สากล 
1. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
   - Euphonium 1 ตัว 
   - Trumpet 1 ตัว 
   - น้ำมันหยอดลูกสูบเครื่อง Brass 
10 ขวด  

 
19,000 
 7,000 

  
1,580 

 

รวม 27,580  
รวมทั้งหมด  68,290   18,210 

 

8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
    ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนทัพ
ทันอนุสรณ์ ที่เรียนรายวิชาศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ ได้แสดงออกทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ เต็มความสามารถ
และศักยภาพของตนเอง เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้
มีความเป็นเลิศ 
    รอ้ยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนทัพ
ทันอนุสรณ์  มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์   

 
จากระดับคุณภาพผลการ
เรียนด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 

 
ผลการเรียนด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    - นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้าน
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ได้แสดงออก
อย่างเต็มความสามารถ  ตามศักยภาพที่
ตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษให้มีความเป็นเลิศ 
    - นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์  
  - เพ่ือสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่
นักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ 

 
จากการแสดงความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจการ
ดำเนินงานกิจกรรม 

 
แบบประเมิน 
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โครงการ      สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อCOVID-19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายชยพล ชรุินทร 
              กลุ่มบริหารงานวิชาการ    
 
1. หลักการและเหตุผล   

สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
โดยใช้วิธีปลูกฝังให้เห็นความงดงาม น่าสนใจ มีความปีติ เห็นคุณค่าและประโยชน์ ตลอดจนความ
ใกล้ชิดกับพืชพรรณ เพ่ือรวบรวมพรรณไม้เพ่ือเป็นตัวอย่าง ห้องสมุด เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้สำรวจและรวบรวมพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลและ
อนุรักษ์   

2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วยชื่อท้องถิ่น, ชื่อวิทยาศาสตร์, 
การกระจายพันธุ์ และรหัสพันธุ์พืช 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ที่ได้จากดำเนินกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมและ
สามารถเก็บ 
ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพรรณไม้ต่างๆในท้องถิ่น พ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือศึกษาและเป็นตัวอย่าง 

2.4 เพ่ือให้ครูได้ใช้พืชเป็นสื่อเพ่ือการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในสาระวิชาต่างๆ   
2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนผ่านกิจกรรมสวน 

พฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูและบุคลากรที่มีความสนใจ 
4. เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ        

ร้อยละ 70 นักเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครู และบุคลากรโรงเรียนทัพ
ทันอนุสรณ์ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ พอใจ และตระหนักในการอนุรักษ์
พันธุ์พืช 
  4.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครู และบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ที่
มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ พอใจ และตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอยู่ใน
ระดับดี 

5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

วางแผนการดำเนินโครงการ 1 ก.ค. 2563-21 
ก.ค. 2563 

นายชยพล  

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

3.1 ทำจัดป้ายชื่อพรรณไม้   1 ก.ค. 2563-31 
มี.ค. 2564 

นายชยพล  

 3.2 รวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน
โรงเรียน   

1 ก.ค. 2563-31 
มี.ค. 2564 

นายชยพล  

 3.3 ศึกษาข้อมูลพรรณไม้ด้านต่างๆ   1 ก.ค. 2563-31 
มี.ค. 2564 

นายชยพล  

 3.4 รายงานผลการเรียนรู้ 1 ก.ค. 2563-31 
มี.ค. 2564 

นายชยพล  

 3.5 นำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไป
ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

1 ก.ค. 2563-31 
มี.ค. 2564 

นายชยพล  

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

ประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

23 มี.ค. 2564- 
31 มี.ค. 2564 

นายชยพล  

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

สรุปและจัดทำรายงานโครงการ 23 มี.ค. 2564- 
31 มี.ค. 2564 

นายชยพล  
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์   
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  5,000 บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน      - บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน      - บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  5,000  บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 จัดทำจัดป้ายชื่อพรรณไม้    1,500  1 ก.ค. 2563-
31 มี.ค. 2564 

นายชยพล  

2 รวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน
โรงเรียน   

 1,500  1 ก.ค. 2563-
31 มี.ค. 2564 

นายชยพล  

3 ศึกษาข้อมูลพรรณไม้ด้าน
ต่างๆ   

 1,000  1 ก.ค. 2563-
31 มี.ค. 2564 

นายชยพล  

4 รายงานผลการเรียนรู้  500  1 ก.ค. 2563-
31 มี.ค. 2564 

นายชยพล  

5 นำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ไปใชป้ระโยชนท์างการศึกษา 

 500  1 ก.ค. 2563-
31 มี.ค. 2564 

นายชยพล  

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 

ที่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 

1 
 

จัดทำจัดป้ายชื่อพรรณไม้   1. ค่าอุปกรณ์จัดทำปา้ยชื่อพรรณไม้ (เชือก 
กระดาษ กรรไกร ปากกาเคมี ฯลฯ) 

750 750 

รวม 750 750 
2 รวบรวมพรรณไม้เข้าปลูก

ในโรงเรียน   
1. ค่าอุปกรณ์เพราะปลูก (กระถาง ดินปลูก 
ปุ๋ย ฯลฯ)  

750 750 

รวม 750 750 
3 ศึกษาข้อมูลพรรณไม้ด้าน

ต่างๆ   
1. ค่าวัสดุ ( แอลกอฮอล์ เชือก กระดาษแข็ง 
กรรไกร ฯลฯ) 

500 500 

รวม 500 500 
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ที่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 

1 
 

จัดทำจัดป้ายชื่อพรรณไม้   1. ค่าอุปกรณ์จัดทำปา้ยชื่อพรรณไม้ (เชือก 
กระดาษ กรรไกร ปากกาเคมี ฯลฯ) 

750 750 

4 รายงานผลการเรียนรู้ 1. ค่ากระดาษถ่ายเอกสารและกระดาษสี 
เทปกาวสนัปก ฯลฯ 

250 250 

รวม 250 250 
5 นำสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนไปใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา 

1. ค่ากระดาษถ่ายเอกสารและกระดาษสี 
เทปกาวสนัปก ฯลฯ 

250 250 

รวม 250 250 
 

8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
- ร้อยละ  70 นักเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครู และบุคลากร
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ที่มีความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ พอใจ 
และตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
- นักเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครู และบุคลากรโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณท์ี่มีความสนใจเข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ความเข้าใจ พอใจ และ
ตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอยู่ในระดับดี 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 - แบบศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 
การสังเกต 

 
แบบสังเกต 
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โครงการ      ทัศนศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อCOVID-19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ      ต่อเนื่อง           ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวทว ีขยันการนาวี     
          กลุ่มบริหารงานวิชาการ     
 
1. หลักการและเหตุผล   
            การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย ที่ครอบคลุมทุกด้าน โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีห่ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด ดังนั้น
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่างๆ จากความสำคัญ
และความจำเป็นดังกล่าวเป็นวิธีที่จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความ
ต้องการของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

2.2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
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3.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
       4.1 เชิงปริมาณ - 
          4.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยู่ในระดับดี  
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำ
โครงการ 

ธ.ค 2563 
 

 
 
 
คณะครูระดับชั้น ม.1-
ม.6 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

ม.ค 2564 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการตอบ
แบบสอบถาม 

ก.พ 2564 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

รายงานผลการจัดกิจกรรม มี.ค 2564 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ มกราคม 2564 
 สถานที่ดำเนินการ ตามมติของแต่ละระดับชั้น   
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  …………… บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   296,450 บาท 
   7.1.3 งบอ่ืนๆ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  296,450   บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 
1 ทัศนศึกษาระดบัชัน้ ม.1  52,500   

 
ม.ค 2564 

คณะครู ม.1 
2 ทัศนศึกษาระดบัชัน้ ม.2  72,800  คณะครู ม.2 
3 ทัศนศึกษาระดบัชัน้ ม.3  50,750  คณะครู ม.3 
4 ทัศนศึกษาระดบัชัน้ ม.4  36,000  คณะครู ม.4 
5 ทัศนศึกษาระดบัชัน้ ม.5  36,000  คณะครู ม.5 
6 ทัศนศึกษาระดบัชัน้ ม.6  48,400  คณะครู ม.6 
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โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางสุธัญญา   วรนัยพินิจ 
              กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มสาระฯ/งาน สังคมศึกษา ฯ 
ระยะเวลาดำเนินการ            1 พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักท่ีสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยมาแต่อดีตจนปัจจุบัน 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก ความสามัคคี เป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศใน
ทุกๆ  ด้านพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรักประดุจดังพ่อและแม่ของแผ่นดินในโอกาสนี้ชาว
ไทยยังได้แสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อพ่อและแม่ของตนเองไปพร้อมๆกัน ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม
วันพ่อขึ้นเพ่ือให้นักเรียน ครูอาจารย์และบุคคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  รวมถึงกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของทุกคนอีกด้วย 
ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคมและ
สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาด
รากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุล  
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มากขึ้นเป็นลำดับ เด็กและ
เยาวชนเจริญวัย ก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน   ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาคนให้มากข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ได้กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
               ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข    
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
          2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 

2.3นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 
2.5  เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย     

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ในปีการศึกษา 2563 
4.เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 72 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
           2. ร้อยละ 75 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 
          3. ร้อยละ 75 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

       4. ร้อยละ 72 นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
          5. ร้อยละ 75 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย   
 4.2 คุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมอันพึงประสงค์และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
5.วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
  

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ปี 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน -ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ
ดำเนินโครงการ 
-วางแผนการจัดกิจกรรม 

พ.ค.63 นางสุธัญญาและ
คณะครูทุกคน 

2. ดำเนินการ -พัฒนาศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

-จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-วันเฉลิมฯร.10 
-วันปิยมหาราช 
-วันไหว้ครูกิจกรรมสวดมนต์ประจำ

สัปดาห์ 

พ.ค.63 – มี.ค.
64 

นางสุธัญญาและ
คณะครูทุกคน 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ปี 
ผู้รับผิดชอบ 

-กิจกรรมวันรพี 
-การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม 
-กิจกรรมการแข่งขันของวัฒนธรรม 
-กิจกรรม คปภ. 
-การพัฒนาบุคลากร 

3.การตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

พ.ค. 63 – มี.ค.
64 

นางสุธัญญาและ
คณะครูทุกคน 

 
4.การประเมินผล 4.1 นำผลการประเมินมาสรุปผลการผล

การประเมินตามมารฐานที่ 2 
4.2 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและ

รายงานผลประเมินโครงการ 

มี.ค. 64 นางสุธัญญาและ
คณะครูทุกคน 

 

 

6.ระยะเวลา 
 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ.) 
   7.1.1 งบประมาณท่ีใช้   จำนวน  30,000  บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  30,000  บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 
1 อุปกรณ์การเรียนการสอน

ของกลุ่มสาระ 
- 14,500 - พ.ค.2563 

-มี.ค 2564 
ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระสงัคมศึกษา 

2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม
สาระสงัคมศึกษา 

- 2,000 - พ.ค. 2563 
ถึง ก.พ. 64 

 

3 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ - 4,000 - พ.ค. 2563 
ถึง ก.พ. 64 

 

4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - 1,000 - ส.ค.63  
5 วันเฉลิมฯร.10 - 1,000 - ก.ค.63  
6 วันปิยมหาราช - 1,000 - ต.ค.63  
7 วันไหว้ครู - 1,000 - ก.ค. 63  
8 กิจกรรมวันรพี - 500 - ส.ค.63  
9 การแข่งขันตอบปัญหา

ศีลธรรม 
 500  ธ.ค.63  
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ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 
10 กิจกรรมการแข่งขันของ

วัฒนธรรม 
- 500 - ก.พ.64 ครูทุกคนในกลุ่ม

สาระสงัคมศึกษา 
11 กิจกรรม คปภ - 500 - ส.ค. 63  
12 การพัฒนาบุคลากร - 2,500 - พ.ค.2563-

มี.ค 2564 
 

13 กิจกรรมสวดมนต์ประจำ
สัปดาห์ 

- 1,000 - พ.ค.2563-
มี.ค 2564 

 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม

สาระสังคม ฯ 
1. เครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน  1  
เครื่อง  ราคา  5,000 บาท 

3,500  

2. โต๊ะสำนักงาน  1 ตัว  ราคาตัวละ  
3,200 

3,200  

3.  ค่าหมึกพิมพ์ 1,500 1,000 
4. ค่ากระดาษ  A4 1,000 800 

2. กิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี    
 - วันแม่แห่งชาติ 1. ค่าการแสดงของนักเรียน 

2. อุปกรณ์จัดบอร์ด 
2,000 
1,000 

 

 -  วันเฉลิม ฯ  ร.10 1. ค่าการแสดงของนักเรียน 
2. อุปกรณ์จัดบอร์ด 

2,000 
1,000 

 

 - วันปิยมหาราช 1. ดอกไม้  พวงมาลา 
2. อุปกรณ์จัดบอร์ด 

2,000 
1,000 

 

 - กิจกรรมไหว้ครู 1. ค่าการแสดงของนักเรียน 
2. ดอกไม้ รูปเทียน 
เครื่องดื่ม 

1,000 
1,000 

 

 - กิจกรรมสวดมนต์ประจำ
สัปดาห์ 

1. ค่าซองปัจจัยบางสัปดาห์ที่พระมา
เทศน์ 
2. ดอกไม้ รูปเทียน 
 
 
 

1,000 
 

1,000 
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ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
3. 

 
กิจกรรมพานักเรียนไป
แข่งขัน 

   

- แข่งขันวันรพี ค่ายานพาหนะ 1,500  
- แข่งขันตอบปัญหา

ศีลธรรม 
ค่ายานพาหนะ 1,500  

- แข่งขันสำนักงาน
วัฒนธรรม 

ค่ายานพาหนะ 1,500  

- แข่งขัน คปภ. ค่ายานพาหนะ 1,500  
รวม 30,000 

 

8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

  

2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีและเป็นแบบอย่างได้ 

  

3. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ 

  

4. ร้อยละของนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 

  

5. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทย   

  

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

  

2. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
และเป็นแบบอย่างได้ 

  

3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ 

  

4. นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน   
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โครงการ      การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ          √   ต่อเนื่อง          ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายอนุชา   วิทยารัตน์ 
      กลุ่มบริหารบริหารงานวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
1. หลักการและเหตุผล   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสก
นิกรชาวไทยเก่ียวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาณ โดยคำนึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ 
พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ
และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็นเพ่ือให้สามารถดำรงชีวิต
อย่างยั่งยืนโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้กำหนดกลยุทธการปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นๆจากหลักการดังกล่าวทางโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.  นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
    นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
4.  เป้าหมาย 
     4.1 เชิงปริมาณ       

4.1.1 นักเรียนร้อยละ 72 นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1 นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

ประชุมคณะครูวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

พ.ค. 63 นายอนุชา วิทยารัตน์ 
นายดิเรก   เจิมขุนทด      
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

-ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 63 นายอนุชา วิทยารัตน์ 
นายดิเรก   เจิมขุนทด      
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

-ประชุมคณะครูเพ่ือดำเนินการ
ตามกิจกรรม 

พ.ค. 63 นายอนุชา วิทยารัตน์ 
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

-ดำเนินการตามกิจกรรม   
แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
(สาธิต) 

พ.ค.63-ก.พ.64 นายอนุชา วิทยารัตน์ 

ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโรงเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 นายอนุชา วิทยารัตน์ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้/ดูงาน/สื่อ
อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์/อบรม 

พ.ค.63-ก.พ.64 นายอนุชา วิทยารัตน์ 
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

ตลาดนัด/การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย 2 เดือน 1 ครั้ง นายอนุชา วิทยารัตน์ 
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

การประกวดชุดของใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ 

18 สิงหาคม 
63 

นายอนุชา วิทยารัตน์ 
นายดิเรก       เจิมขุนทด      
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

ประกวดนวัตกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางด้านการเกษตร 
 
 

18 สิงหาคม 
63 

นายอนุชา วิทยารัตน์ 
นายดิเรก       เจิมขุนทด      
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 
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3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

การดำเนินงานของโครงการ พ.ค.63-ก.พ.64 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

การสรุปรายงานโครงการ 28 ก.พ. 64 นายอนุชา วิทยารัตน์ 
นายดิเรก  เจิมขุนทด      
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  และสถานที่แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1  งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  20,000           บาท 
   7.1.2  งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .............. บาท 
   7.1.3  งบอ่ืนๆ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  20,000   บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมหลัก/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร 
ดำเนินงา

น 
งบ

ลงทุน 
1 แปลงเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง(สาธิต) 
- 3,000 - พ.ค. 2563 

ถึง 
ก.พ. 64 

นายอนุชา วิทยารัตน ์
น.ส.ธฤติรตัน์ ทรัพย์สรุิต 
นายดิเรก    เจิมขุนทด      

2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับใน
โรงเรียน 

- 10,000 - พ.ค. 2563 
ถึง 

ก.พ. 64 

นายอนุชา วิทยารัตน ์
 

3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้/ดูงาน/
สื่ออุปกรณ์
ประชาสัมพันธ์/อบรม 

1,000 1,000 - พ.ค. 2563 
ถึง 

ก.พ. 64 

นายอนุชา วิทยารัตน ์
น.ส.ธฤติรตัน์ ทรัพย์สรุิต
นายดิเรก   เจิมขุนทด      

4 ตลาดนัด/การจัดทำบัญชี
รับ-จ่าย 

- 1,000 - ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

นายอนุชา วิทยารัตน ์
น.ส.ธฤติรตัน์ ทรัพย์สรุิต
นายดิเรก    เจิมขุนทด      

5 ประกวดนวัตกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางด้านการเกษตร 

- 4,000 - ก.ค.-ก.ย. 
2563 

นายอนุชา วิทยารัตน ์
นายดิเรก   เจิมขุนทด      
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7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1. 
 

แปลงเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง(สาธิต) 

1. เมล็ดพันธุ์ผัก 1,000 500 
2. เครื่องมือ 500 - 
3. อุปกรณ์อ่ืนๆ 500 500 
รวม 3,000 

2. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับใน
โรงเรียน 

1. ไม้ดอกไม้ประดับ 6,000 4,000 

รวม 10,000 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้/ดูงาน/

สื่ออุปกรณ์
ประชาสัมพันธ์/อบรม 

1. ค่าเหมารถ - - 
2. สื่อประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 1,000 

3. ค่าอาหาร - 1,000 
รวม  2,000 

4. 
 

ตลาดนัด/การจัดทำบัญชี
รับ-จ่าย 

1. อุปกรณ์ในการจัดสถานที่ 500 500 

รวม 1,000 
5. 
 

ประกวดชุดนวัตกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางด้านการเกษตร 

1. อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 
- ถังน้ำ200 ลิตร จักรยาน เครื่อง

ปั้น โซ่(ทดลอง) 

2,000  

2. ประดิษฐ์เพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน 
- ถังน้ำ200 ลิตร จักรยาน เครื่อง

ปั้น โซ่ (แข่งขัน) 

2,000  

รวม 4,000 
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โครงการ      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ,ยุวกาชาด,นักศึกษาวิชาทหารและชุมนุม)    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายสังวาลย ์ พงษ์จำปา 
              กลุ่มบริหาร งานวิชาการ   กลุ่มสาระฯ/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
1. หลักการและเหตุผล   

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่
ต้องการเน้นย้ำว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ และสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่
รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความ
เป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ดังนั้นกิจกรมมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงกับศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละบุลคลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับนักเรียนตรงตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 
       2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
       2.3 เพ่ือให้นักเรียนนำปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน 845 คน 
4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ       
              4.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่เรียน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
              4.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
องค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน 
              4.2.2 นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
   1) ประชุมปรึกษาหารือ 

พ.ค. 63 นายสังวาลย์  พงษ์จำปา 

2. สำรวจความต้องการ 
   1) วัสดุครุภัณฑ์ 
   2) สำรวจค่ายพักแรม 

พ.ค. 63 นายสังวาลย์  พงษ์จำปา 

3. 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 
   1) วัสดุการเรียนการสอนดำเนินกิจกรรม
ลูกเสือ+ยุวกาชาด+นักศึกษาวิชาทหารและ
กิจกรรมชุมนุม 
   2) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
   3) กิจกรรมตามภารกิจ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 

 
ม.ค.64 - ก.พ.64 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นายสังวาลย์  พงษ์จำปา 
นางกฤตชญา สุขเพ็ญ 
น.ส.เบ็ญญาภา ศรีเรือง
พันธ์ 
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

4. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ พ.ค.63 - ก.พ.64 นายสังวาลย์  พงษ์จำปา 
5. นำผลการประเมินมาสรุปผล มี.ค. 64 นายสังวาลย์  พงษ์จำปา 

6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและ
กิจกรรม 

มี.ค. 64 นายสังวาลย์  พงษ์จำปา 
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 – 14 มีนาคม 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ,สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้งและค่ายจิรประวัติ 
 จ.นครสวรรค ์
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน   30,000  บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   179,500 บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
  7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  209,550   บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร 

ดำเนินงา
น 

งบ
ลงทุน 

1 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  99,600 - มี.ค. 64 อ.สังวาลย ์
2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด  99,950 - มี.ค. 64 อ.กฤตชญา 
3 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  7,000 - ตลอดป ี อ.ธฤติรัตน์ 
4 กิจกรรมชุมนุม  3,000 - ก.ค. 63 อ.เบ็ญญาภา 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 1.ค่าจ้างเหมารถรับ ส่งลูกเสือเข้าค่าย - 30,000 
2.ซื้ออุปกรณ์+ซื้ออาหาร - 39,750 
3.ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำ+ค่าไฟ  20,000 

  4.ค่าจ้างวิทยากรภายนอก  10,000 
รวม  99,750 

2 กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด 1.ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งยุวะฯเข้าค่าย  31,500 
2.ค่าสถานที่+อาหาร  64,450 
3.ค่าจ้างวิทยากร  4,000 

รวม  99,750 
3 กิจกรรมนักศึกษาวิชา

ทหาร 
1.ค่าจ้างเหมารถ  5,000 
2.อุปกรณ์งานจราจร  2,000 

รวม  7,000 
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โครงการ      ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ                   ต่อเนื่อง          ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวขวัญล่า   อยูพุ่่ม 
            กลุ่มบริหารทั่วไป    กลุ่มสาระฯ/งานประชาธิปไตย 
 
1. หลักการและเหตุผล   

กิจกรรมของเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับการดูแลและส่งเสริม  ตลอดจนพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพซึ่งการแสดงออกของเยาวชนวัยเรียนจะแสดงออกในรูปกลุ่มเพ่ือนเป็นส่วนมาก  
และสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้เยาวชนรู้และเข้าใจในหลักการมีประชาธิปไตย
ในสังคม  เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกท่ีดีต่อการเมืองการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ให้นักเรียนได้รับความรู้วิถีการดำรงชีวิตแบบประชาธิปไตยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็น
กิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง   ซึ่งในการที่จะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  จึงต้องมี
คณะกรรมการนักเรียนเป็นกลุ่มคณะบุคคลที่นักเรียนเลือกตั้งเป็นตัวแทนของนักเรียน เพ่ือดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่จะพัฒนาโรงเรียนให้
มีความเจริญยิ่งขึ้น   
2. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้คณะกรรมการนักเรียนได้รับความรู้และเกิดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการนักเรียน 

8.2 เพ่ือให้คณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3  เพ่ือให้คณะกรรมการนักเรียนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและเยาวชน

ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสังคม 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ ์

4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ    
   1. ร้อยละ 75 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับความรู้และเกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน 
     2. ร้อยละ 75 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์สามารถแสดงออกและ
ดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีความรู้และเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการนักเรียน นักเรียนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและเยาวชนให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสังคม  
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมและ
งบประมาณ 

พฤษภาคม 63   ครูขวัญล่า 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

 - กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 
 - กิจกรรมอบรมบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาเผยแพร่ประชาธิปไตย
ภายในโรงเรียน 

มิถุนายน 63 
 
กรกฎาคม 63 
 
ตุลาคม 63 

  ครูขวัญล่า 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผล 
แต่ละโครงการ/กิจกรรม 

 ตลอดปี
การศึกษา 

  ครูขวัญล่า 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กุมภาพันธ์ 64   ครูขวัญล่า 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
        วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 -  วันที่ 16 พฤษภาคม 2564   
 สถานที่ดำเนินการ  หอประชุมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน    1,2000   บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .............. บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน    1,2000   บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน   

1  กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 
- อบรมบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการนักเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมของ
คณะกรรมการนักเรียน 
- เผยแพร่ประชาธิปไตย
ภายในโรงเรียน 

 6000  พ.ค- ก.ค 
63 

ครูขวัญล่า 

2 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี 
ร่วมใจส่งน้องและรุ่นพี่ จบ
การศึกษา  

 3000  ก.พ. มี.ค 
64 

ครูขวัญล่า 

3  กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการ
นักเรียนกับโรงเรียนและ
ชุมชน 

 3000  ตลอดปี
การศึกษา 

ครูขวัญล่า 
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7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 
- อบรมบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการนักเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรม
ของคณะกรรมการ
นักเรียน 
- เผยแพร่ประชาธิปไตย
ภายในโรงเรียน 

4. ค่าวัสดุ 
- ค่ากระดาษ 
- ค่าหมึก 
- ค่าไวนิล 
 

2000 2000 

5. ค่าตอบแทน(ค่าวิทยากร) 1000  
6. ค่าใช้สอย(ค่าพาหนะ) 

 
1000  

รวม 4000 2000 
2 กิจกรรมสานสัมพันธ์

น้องพ่ี ร่วมใจส่งน้อง
และรุ่นพ่ี จบการศึกษา   

1.ค่าวัสดุ  
- ค่าไวนิล 
- ค่ากระดาษ 
- ค่าจัดซุ้มดอกไม้ 

- 1000 

2.ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมา) - 2,000 
รวม - 3,000 

3 กิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
คณะกรรมการนักเรียน
กับโรงเรียนและชุมชน 

1.ค่าวัสดุ  
- ค่าไวนิล 
- ค่ากระดาษ 
2.ค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมา) 

500 
 
 

1000 
 

500 
 
 

1000 

รวม    1500 1500 
 

8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
   ร้อยละ คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับความรู้
และเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการนักเรียน 

ประเมินผลการมีส่วนร่วม แบบสอบถาม 
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โครงการ       บำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ)  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ         ต่อเนื่อง          ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางกฤตชญา   สุขเพ็ญ 
              กลุ่มบริหารงานทั่วไป   กลุ่มสาระฯ/งาน ชมรมอาสายุวกาชาด 
 
1. หลักการและเหตุผล   

การปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา คือการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนรู้จักเสียสละ ทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทนเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือ
กิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขของคนใน
สังคมร่วมกัน สภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพ่ือมนุษยธรรมโดยการ
บริหารงานสภากาชาดไทย มีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยพระองค์ทรงห่วงใย
และทรงคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะ
ทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน 
รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์
และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่าน
ซึ่งเป็นพ่อของแผ่นดินทรงเป็นต้นแบบที่ดีในการอุทิศพระวรกายเพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติ ควรแก่การที่เยาวชนไทยจะได้น้อมนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ท่านมาเรียนรู้และ
ปฏิบัติเพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ด้วยนโยบายของสำนักงานยุวกาชาดซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้ชมรมอาสายุวกาชาดจัด
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น จิตอาสาสายปลูกป่ารักษ์โลก จิตอาสา
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พ่ีสอนน้อง จิตอาสาอุทิศแรงกาย จิตอาสาสายสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งในปี 2563 ชมรมอาสายุวกาชาด
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เห็นว่ากิจกรรมนี้อาสายุวกาชาดสามารถร่วมสานต่อตามรอยเท้าพ่อของ
แผ่นดิน เพ่ือทำความดีซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในประเทศให้มีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดี 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับเยาวชนผ่านรูปแบบการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
        2. เพ่ือเปิดโอกาสให้อาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้นำความรู้ทักษะที่ตนเองมีไปใช้
จัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนเพ่ือพัฒนาตนเองและสร้างพฤติกรรมที่ดีในการช่วยเหลือสังคม 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
        1.อาสายุวกาชาดจิตอาสาที่คิดและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  จำนวน 50 คน 
        2. มีผู้ได้รับผลประโยชน์ (เด็ก) จากกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า   50  คน 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ  
  4.1.1 อาสายุวกาชาด ร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะนำความรู้ และทักษะที่ตนเองจัดกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
       4.1.2 ผู้ได้รับผลประโยชน์ร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะในเรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
          4.2.1 อาสายุวกาชาดมีจิตสาธารณะนำความรู้และทักษะที่ตนเองมีไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ อยู่ในระดับดี 
  4.2.2  เยาวชนมีความรู้ ทักษะในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง อยู่ในระดับดี 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

1.กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จ
โครงการ 

31 มีนาคม 
2563 

นางกฤตชญา 
สุขเพ็ญ 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

1.เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
2.ประชุมจัดเตรียม  ติดต่อประสานงาน 
3.คัดเลือกอาสายุวกาชาดที่มีจิตอาสาและ
ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน  50 คนขึ้นไป 
4.ดำเนินจัดกิจกรรมตามแผน 

กรกฎาคม – 
พฤศจิกายน   
2563 
 

นางกฤตชญา 
สุขเพ็ญ 
นางสาวเต็มสิร ิ
เคนคำและ 
นางสาวกุลธดิา กุลวงศ์ 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

1.รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่
สอดคล้องกับเป้าหมายและระดบั
ความสำเร็จของโครงการและสรุปผลการ
ประเมินโครงการ 
2.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
การดำเนินงาน 

กรกฎาคม – 
พฤศจิกายน   
2563 
 

นางกฤตชญา 
สุขเพ็ญ 
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4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

1.กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานในคร้ังต่อไปให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

พฤศจิกายน
2563 

นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่    กรกฎาคม – พฤศจิกายน   2563 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  อ.ทัพทัน  จ.อุทัยธานี 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบ
บริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  ……-……… บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   ......-........ บาท 
   7.1.3 งบจากสำนักงานยุวกาชาดไทย สภากาชาดไทย จำนวน   3,000  บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  3,000   บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน   

1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย 
-สุขบํญญัติ 10ประการ 
-การกำจัดลุกนำ้ยุงลาย 

- 3,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

นางกฤตชญา   
สุขเพ็ญ 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 

ที่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 

1 
 

กิจกรรมการให้ความรู้
สุขภาพอนามัยและ
นันทนาการ ส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นคนดี กลา้
แสดงออกและมี
ความสุข 

1. ค่าอุปกรณ์จัดทำไวนิล สื่อการสอน  1,000 
 

 

2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 100 คนคนละ 20  
บาท 

2,000  

   

รวม 3,000  
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โครงการ      โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ              ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางสมกิจ  บุญมี 
              กลุ่มบริหารงานทั่วไป   งานโรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์ 
 
1. หลักการและเหตุผล   

จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 ใน 
ปัจจุบันทำให้ผู้ปกครองและนักเรียน เกิดปัญหาด้านการเงิน การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การเพิ่มรายได้
ของผู้ปกครอง การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้ปกครองและนักเรียน การออมเงินและมีเงินออม
เป็นแนวทางท่ีช่วยแบ่งเบาภาระและแก้ปัญหาได้ โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์มีวัตถุประสงค์ท่ีจะ
สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงค่าของเงิน และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือ มีความพอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง 
ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นเหมาะสมกับฐานะของตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถเก็บ
ออมเงินเพ่ือนำไปใช้ในยามที่คับขันเพ่ือให้นักเรียนดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน 
  การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนรู้จักวาง
แผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และอนาคตของตนเอง เพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุดโรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์เห็นความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมที่ดีของนักเรียน 
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบการเงิน
การธนาคารอย่างถูกต้อง เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการด้านการออมทรัพย์ให้แก่นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
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2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมในด้านการประหยัด และการออมให้กับนักเรียน 
 2. เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคารให้กับนักเรียน 

3  เพ่ือให้นักเรียนมีวินัยการออมเงินและมีเงินฝากประจำ 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนและคณะครูในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ    
  4.1.1 ร้อยละ 83 ของนักเรียนและคณะครูมีวินัยการออมและมีเงินฝากประจำ 
  4.1.2 ร้อยละ 83 ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารมีเงินออม 

        กับโรงเรียนธนาคาร 
4.1.3 ร้อยละ 83 ของครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
        ทัพทันอนุสรณ์ 

  4.2 เชิงคุณภาพ 
 - 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

-วางแผนกิจกรรมการออมเงิน 
-วางแผนปรับปรุงสำนักงานโรงเรียน
ธนาคาร 

เมษายน 2563 นางสมกิจ  บุญมี 
และคณะกรรมการ 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

-ปรับปรุงสำนักงานโรงเรียนธนาคาร 
-จัดกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 

กรกฎาคม2563  
-มีนาคม 2564 

 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

-ตรวจสอบจำนวนสมาชิก 
-ตรวจสอบเงินฝากในแต่ละวันทำการ 
-ตรวจสอบงบดุลในสมุดบัญชีในระบบ 

กรกฎาคม2563  
-มีนาคม2564  

 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

รายงานโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีนาคม 2564 
 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2563 
 สถานที่ดำเนินการ  ห้องธนาคารโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์   
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  4,000  บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .............. บาท 
   7.1.3 งบอื่น ๆ........................  จำนวน   ………….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  4,000  บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมหลกั/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1 ปรับปรุงสำนักงาน
โรงเรียนธนาคาร 

 4,000 
 

ก.ค. 63 นางสมกิจ  บุญม ี
และคณะทำงาน 

2 จัดกิจกรรม 
โรงเรียนธนาคาร 

 -  ตลอดปี
การศึกษา 

นางสมกิจ  บุญม ี
และคณะทำงาน 

3 ประเมินผลและ 
รายงานโครงการ 

   มี.ค.64 นางสมกิจ  บุญม ี

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

ปรับปรุง
สำนักงาน
โรงเรียนธนาคาร 

1. ซื้อชั้นเหล็กวางของ  1,000  
2. ซื้อตู้เก็บเอกสาร  2.000 
3. ซื้อวัสดุสำนักงาน 1.000  

รวม 4,000  
2 จัดกิจกรรม

โรงเรียนธนาคาร 
 

1.จัดหาของรางวัลเพ่ิมเติมจากท่ี ธกส.ให้มา 
  

2.    
3.     

รวม 
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โครงการ สัมพันธ์ชุมชน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
            กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นสำคญั 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่  6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ        ต่อเนื่อง          ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์ 

กลุ่มบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป   กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
1. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 หมวด 4 มาตรา 29 ให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและสถาบันต่างๆ ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชุมชน และหมวด8(2) ให้บุคคลและครอบครัว ชุมชน   และสถาบันอื่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดย
เป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ตามความเหมาะสมและความจำเป็น สถานศึกษาจึงจัดวาง
ระเบียบรองรับงานสัมพันธ์ชุมชนเพ่ือให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญของไทยและในท้องถิ่น          

2.  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี
วัฒนธรรม 

     ของท้องถิ่นในด้านพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก 
3.  เพ่ือให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่

แตกต่าง 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญของไทยและใน 
    ท้องถิ่น          
2. นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี 
    วัฒนธรรมของท้องถิ่นในด้านพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก 
3. นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น 
    ที่แตกต่าง 

  4.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนร้อยละ 75 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 
 2. นักเรียนร้อยละ 75 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  

                ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
 3. นักเรียนร้อยละ 75 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ 
     ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดกิจกรรม
และงบประมาณ 

พฤษภาคม 
2563 

นางสาวนิโรบล 
พัฒนพงษ์ คณะครูกลุ่ม
สาระสังคมฯ 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
    - แห่เทียนจำนำพรรษา 
    - งานประจำปี ณ วัดทัพทัน 
    - วันปิยมหาราช 
กิจกรรมกิจกรรมสร้างจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาชุมชน  

กรกฎาคม2563  
กุมภาพันธ์ 
2564 
ตุลาคม 2563 
ตอลดปี
การศึกษา 

นางสาวนิโรบล 
พัฒนพงษ์ 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และ
ประเมินผลแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

พฤษภาคม 
2563 
เมษายน 2564 

นางสาวนิโรบล พัฒ
นพงษ ์คณะครูกลุ่มสาระ
สังคมฯ 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พฤษภาคม 
2563 
เมษายน  2564 

นางสาวนิโรบล พัฒ
นพงษ์ 
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 2563 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบ
บริจาค) 
   7.1.1  งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  5,000  บาท 
   7.1.2  งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .............. บาท 
   7.1.3  งบอื่นๆ(เงินบริจาค)  จำนวน   -  บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  5,000  บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
 

- 5,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูนิโรบล 

2 กิจกรรมกิจกรรมสร้างจิต
อาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 

- - - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูนิโรบล 

 
7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
    - แห่เทียนจำนำพรรษา 
    - งานประจำปี ณ  
      วัดทัพทันวัฒนาราม 
    - วันปิยมหาราช 

4. ค่าวัสดุ 
-  ต้นเทียน,ดอกไม้,พวงมาลา 

3,000 1,000 

5. ค่าใช้สอย 
- ค่าพาหนะ 

500 500 

รวม 3,500    1,500 
2 กิจกรรมกิจกรรมสร้างจิต

อาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 
- - - 

รวม - - 
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โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่  3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นสำคญั 
  กลยุทธ์ที่  5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่  6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ          ต่อเนื่อง       ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์ 

กลุ่มบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป   กลุ่มสาระฯ/งาน สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
1. หลักการและเหตุผล   

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำไทย  ที่มีคนนับถือมากที่สุด  การประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักพุทธศาสนาให้ถูกต้องนั้นจำเป็นต้องได้รับการฝึกและได้รับความรู้ที่ถูกต้อง โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธและปฏิบัติกิจกรรม
ตามหลักพุทธศาสนาได้ถูกต้อง  และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพ่ือให้นักเรียนคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
4.2  เพ่ือให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น  

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
   1.  นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
   2.  นักเรียนร้อยละ  75 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 

          4.2  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี พร้อมเป็นแบบอย่างได้และ

เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญและท้องถิ่น  
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5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

ประชุมวางแผนเพื่อกำหนด
กิจกรรมและงบประมาณ 

พฤษภาคม 2563 นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ ์
คณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

2.1 กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาหฬบูชา 
2.2 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
2.3 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

 
 
มีนาคม  2564 
มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม 2563 
ตลอดปีการศึกษา 
พฤศจิกายน 2563 

นางจันจิรา   เซิมชัยภูมิ 
 
 
 
นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ 
นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และ
ประเมินผล 
แต่ละโครงการ/กิจกรรม 

พฤษภาคม 2563 
กุมภาพันธ์ 2564 

นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ ์
คณะครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

สรุปผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์ 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 -  วันที่ 16 พฤษภาคม 2564   
           สถานที่ดำเนินการ วัดในเขตอำเภอทัพทัน และ ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1  งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  10,500  บาท 
   7.1.2  งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   21,500  บาท 
   7.1.3  งบอื่นๆ(เงินบริจาค)  จำนวน   500  บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  32,000  บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

1 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา - 5,000 - ตลอดป ี ครูนิโรบล 
2 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม - 21,500 - 16 พ.ค 63  ครูนิโรบล 
3 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

 
- 500 - ตลอดปี

การศึกษา 
ครูนิโรบล 
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7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
1/2563 2/2563 

1 
 

กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 
- วันมาฆบูชา 
- วันอาสาหบูชา 
- วันวิสาขบูชา 

7. ค่าวัสดุ 
- ดอกไม้  ไวนิล 

3,000 3,000       - 

8. ค่าใช้สอย 
- ค่าพาหนะ 

2,000 2,000       - 

รวม 5,000   5,000 -  
2 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 1. ค่าตอบแทน 

  -  ค่าวิทยากร  
 

3,000 
 

- 
งบเรียนฟรี 

15 ปี 
2. ค่าใช้สอย 
  - ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  

 
12,800 

     -      - 

3.  ค่าวัสดุ 
   - วสัดุเครื่องเขียน  

 
5,700 

 
-   

 
      - 

รวม 21,500 - - 
3 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

 
. ค่าใช้สอย 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
- 

 
500 

งบอ่ืนๆ 

3.  ค่าวัสดุ 
   - วสัดุเครื่องเขียน 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - 500 - 
 

8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
ร้อยละของครู บุคลากรและนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์การมีส่วนร่วม 
 

ประเมินผลการมีส่วนร่วม แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
คณะครู นักเรียน และบุคลากรใน
สถานศึกษา และคนในชุมชนร่วมกิจกรรม
วันสำคัญพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างดี 

สำรวจความพึงใจและ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความพึงใจ 
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โครงการ      พัฒนาการสอนทักษะในการทำงานอาชีพ    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

               ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ     ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายอนุชา  วิทยารัตน ์ และนายดิเรก       เจิมขุนทด              

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
1. 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 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มี ID Pan และPortfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการทำงาน และประกอบอาชีพ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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         พัฒนาการที่สมสว่น 
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4. เป้าหมาย 
    4.1 เชิงปริมาณ        

4.1.1 นักเรียนร้อยละ 72 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 4.1.2 นักเรียนร้อยละ 72 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มี ID Pan และPortfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 4.1.3 นักเรียนร้อยละ 72 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
 4.1.4 นักเรียนร้อยละ 72 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการทำงาน และ
ประกอบอาชีพ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 4.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มี ID Pan และPortfolio เพ่ือการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 
 4.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 4.2.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการทำงาน และประกอบอาชีพ 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

ประชุมคณะครูวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

มี.ค. 63 นายอนุชา  วิทยารัตน ์
นายดิเรก    เจิมขุนทด      
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 63 นายอนุชา วิทยารัตน ์
นายดิเรก   เจิมขุนทด      
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

การดำเนินงานตามกิจกรรม พ.ค.63-ก.พ.64 นายอนุชา วิทยารัตน ์
นายดิเรก   เจิมขุนทด      
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

อุปกรณ์การเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระ 

มิ.ย.63 นายอนุชา วิทยารัตน์ 
นายดิเรก  เจิมขุนทด      
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

งานสร้างอาชีพ พ.ค.63-ก.พ.64 นายอนุชา วิทยารัตน์ 
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

ปรับปรุงโรงเพาะชำ มิ.ย.63 นายอนุชา วิทยารัตน์ 
การพัฒนาผู้เรียนสู้ความเป็นเลิศ พ.ค.63-ก.พ.64 นายอนุชา วิทยารัตน ์

นายดิเรก  เจิมขุนทด      
น.ส.ธฤติรตัน์ ทรัพย์สรุิต 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

การดำเนินงานของโครงการ พ.ค.63-ก.พ.64 นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

การสรุปรายงานโครงการ 28 ก.พ. 64 นายอนชุา วทิยารัตน์ 
น.ส.ธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  60,000  บาท 
   7.1.2  งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .............. บาท 
   7.1.3  งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  60,000    บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรมหลัก/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน 

1 อุปกรณ์การเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระ 

- 6,000 49,000 มิ.ย.- ส.ค. 
2563 

นายอนุชา วิทยารัตน ์
นายดเิรก   เจมิขุนทด      
น.ส.ธฤติรตัน์ ทรัพย์สรุิต 

2 งานสร้างอาชีพ - 5,000 - พ.ค.63 - 
ก.พ.64 

นายอนุชา วิทยารัตน ์
นายดเิรก       เจมิขุนทด      
น.ส.ธฤติรตัน์ ทรัพย์สรุิต 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 

1 
 

อุปกรณ์การเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระ 

1. อุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร 
- จอบ เสียม มดี มีดตกแต่งกิ่งต้นไม ้

2,000 - 

2. อุปกรณ์เครื่องมือห้องคหกรรม 
- มีด หม้อ ซิ้งล้างจาน 

2,000 - 

3. อุปกรณ์เครื่องมือห้องอุตสาหกรรม 
- หัวแร้ง ตะกั่ว สายไฟ ไขควง สวิตช์

สองทาง ข้ัวหลอดไฟ โคมไฟ คีม  

10,000 - 
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4. อุปกรณ์สำนักงาน 
- กระดาษ A4 ลวดเย็บกระดาษ 

เครื่องเย็บกระดาษ กระดาษโฟโต้ 
เครื่องเย็บกระดาษตัวใหญ่  

3,000 1,000 

5. คอมพิวเตอร ์ 25,000 - 
6. เครื่องปริ้นเตอร ์ 5,000 - 
7. หมึกเตมิเครื่องปริ้นเตอร ์ 1,000 1,000 
8. ค่าซ้อมคอมพิวเตอร์/เครื่องปริ้นเตอร ์ 1,000 1,000 
9. ค่าแก๊สหุงต้ม 1,000 1,000 
10. ค่าวัตถุดิบเครื่องปรุงในการประกอบ

อาหาร 
1,000 - 

  - 
รวม 55,000 

2 งานสร้างอาชีพ 1. การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได ้
- ต้นไม้ เมลด็ผัก 

1,000 500 

2. อาหารพื้นบ้านสร้างรายได ้
- เครื่องปรุง น้ำตาล กะท ิ

1,000 500 

3. 1 ความคิด 1 อาชีพ 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ อ่ืนๆ 

500 1,500 

รวม 5,000 
 

8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ทักษะ

พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

การทดสอบความรู้/การมี
ส่วนร่วมในการทำงาน 

แบบทดสอบ/การเข้าเรียน 

2. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 มี ID Pan และ
Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

ผลงานนักของนักเรียน ID Pan และPortfolio 

3. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ผลงานของนักเรียน/
การศึกษาต่อของนักเรียน 

ผลงานของนักเรียน/
การศึกษาต่อของนักเรียน 

4. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมในการ
ทำงาน และประกอบอาชีพ 

ผลงานนักเรียน/รูปถ่าย
การทำงานของนักเรียน/
การศึกษาต่อของนักเรียน 

ผลงานนักเรียน/รูปถ่ายการ
ทำงานของนักเรียน/
การศึกษาต่อของนักเรียน 





กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน ……125 

 

 

โครงการ สร้างฝันสู่ลูกมดแดง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

               ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ  ต่อเนื่อง ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา 
   กลุ่มบริหารวิชาการ         กลุ่มสาระฯ/งานแนะแนว   
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับ
ทุกคนให้มีโอกาสมีความรู้ เพ่ือพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทำงาน 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง  เปิดโลกกว้างทางการศึกษา นำเสนอ
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมไปถึงการจัดหา
ทุนการศึกษา  และการบริการอื่นๆ จึงเป็นส่วนสำคัญท่ีจำทำให้สอดคล้องและบรรลุนโยบายดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค  
 2.2 เพ่ือเปิดโลกทัศน์และช่วยเสริมสร้างแนวทางการศึกษาต่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องในปีการศึกษาถัดไป 
 2.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบเข้าเพ่ือศึกษาต่อ
ระดับมหาวิทยาลัย 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรีนทัพทันอนุสรณ์ 
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4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์   จำนวน 144  คน 
 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์   จำนวน 121 คน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
        - นักเรียนสามารถสร้างทางเลือก และมีโอกาสได้ศึกษาต่อเพ่ิมมากขึ้น 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(plan) 

ประชุมชี้แจงเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 
เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

พฤษภาคม 
2563 

ครูแนะแนวทุกคน 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมสร้างฝันสู่ลูกมดแดง 
- กิจกรรมจากพ่ีสู่น้อง 
- กิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบ 
- กิจกรรมเลาะรั้วมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรม กยศ.เพ่ิอการศึกษา 
- กิจกรรมสอบ o-net 

ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

ครูแนะแนวทุกคน 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

ครูแนะแนวทุกคน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

นำผลการประเมินมาสรุปผลการประเมิน
ตามมาตรฐาน  และสรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม และรายงานผลการประเมิน
กิจกรรมแนะแนว 

มีนาคม 2564 ครูธัญญารักษ์   

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
        วันที่  เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน 20,000  บาท 
   7.1.2  งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .............. บาท 
   7.1.3  งบอ่ืนๆ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
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 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน 20,000  บาท 
 มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรมสร้างฝันสู่ลูก
มดแดง  

 2,000 
 

พ.ค.63 
ถึง 

ก.พ. 64 

ครูแนะแนว 

2 กิจกรรมจากพี่สู่น้อง  4,000  ก.ค. 63 
ถึง 

ก.พ. 64 

ครูธัญญารักษ ์

3 กิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบ  1,000  พ.ค.63 
ถึง 

ก.พ. 64 

ครูธัญญารักษ ์

4 กิจกรรมเลาะรั้ว
มหาวิทยาลัย 

 2,000  พ.ค.63 
ถึง 

ก.พ. 64 

ครูธัญญารักษ ์

5 กิจกรรม กยศ.เพิ่อ
การศึกษา 

 6,000  พ.ค.63 
ถึง 

ก.พ. 64 

ครูสำรวย 

6 กิจกรรมสอบ o-net  5,000  กุมภาพันธ์ 
2564 

ครูธัญญารักษ ์

 
7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

กิจกรรมสร้างฝันสู่ลูกมดแดง จัดป้ายนิเทศ (กระดาษ เทปกาว 
กระดาษสีฯลฯ) 

1,000 1,000 

รวม 1,000 1,000 
2 กิจกรรมจากพ่ีสู่น้อง จัดป้ายนิเทศน์ผู้สอบผ่านการ

คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 
2,000 2,000 

รวม 2,000 2,000 
3 กิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบ ค่าวัสดุทำเอกสาร(กระดาษ 

กระดาษปก  หมึกprinter ฯลฯ) 
500 500 

รวม 500 500 
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โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

               ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ  ต่อเนื่อง   ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์ 
   กลุ่มบริหารงานทั่วไป   กลุ่มสาระฯ/งาน TO BE NUMBER ONE 
 
1. หลักการและเหตุผล 

วัยรุ่น  เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของการเสริมสร้างสิ่งดีๆ และการเกิดปัญหาต่างๆ  เนื่องจาก
ธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะ  คือ รูปร่างลักษณะเหมือนกับผู้ใหญ่มี
ความต้องการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่นยอมรับ  ต้องการอสระ  มีการปลีกตัวออกจาก
การเก่ียวพันทางบ้าน  ไม่ชอบให้ผู้อื่นมายุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัว  เช่น การแต่งการ  การคบเพ่ือน  การ
เที่ยวเตร่  รักและต้องการเพ่ือนมาก  ต้องการอยู่กับเพ่ือนมากกว่าอยู่บ้าน  เชื่อเพ่ือนมากกว่าเชื่อพ่อ
แม่  เลียนแบบซึ่งกันและกัน  ทั้งด้านการแต่งกาย  บุคลิกลักษะ  การพูดจา  การแสดงพฤติกรรม
ต่างๆเพ่ือให้เพ่ือนในกลุ่มยอมรับเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม  ต้องการค้นพบความถนัด  ความสนใจของ
ตนเองอย่างแท้จริง  มีความเจริญเติบโตทางสมองอย่างเต็มที่  สามารถใช้ความคิดในการแก้ปัญหา
ต่างๆได้ด้วยตัวเอง  ชอบแสดงออกในลักษณะที่แสดงความเด่น  ความดัง  และที่สำคัญวัยรุ่นเป็นวัยที่
เสี่ยงกับยาเสพติด 

 ด้วยทางโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆของนักเรียน  ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น  
จึงได้จัดตั้ง TO BE NUMBER ONE ขึ้น  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนและวัยรุ่นใน
ชุมชน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
ในตนเอง 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.4  เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และมีจิตสาธารณะ 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ  
  ร้อยละ 72  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  ได้รับการ
เสริมสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  ได้รับการเสริมสร้างวินัยเชิง
บวกในโรงเรียน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน 
(plan) 

- วางแผนโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

มีนาคม2563 
 

นางสาวกุลธิดา   
กุลวงศ์ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

ดำเนินการตามโครงการ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องชมรม TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ 
- รับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE  
- กิจกรรมสร้างกระแสผ่านสื่อและ
สัญลักษณ์  จัดบอร์ด เดินขบวนรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
- ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
- กิจกรรมประกวด MR.&MISS TO BE 
NUMBER ONE 
- กิจกรรมประกวด TO BE NUMBER 
ONE IDOL  TO BE NUMBER ONE 

กรกฎาคม
2563 

-  
มีนาคม 2564 

นางสาวกุลธิดา   
กุลวงศ์ 
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TEEN DANCERCISE 
- จัดตั้งกลุ่มนักเรียนเพ่ือจัดทำสินค้าใน
ท้องถิ่นเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน 
- จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถ
ของสมาชิกร่วมกับชุมชน  และ
กิจกรรมภายในโรงเรียน 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ-
ครุภัณฑ์ 
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุก
ระยะ 

กรกฎาคม
2563 

-  
มีนาคม 2564 

นางสาวกุลธิดา  กุล
วงศ์ 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

สรุปและจัดทำรายงานโครงการ มีนาคม 2564 นางสาวกุลธิดา  กุล
วงศ์ 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่  ตลอดปีการศึกษา 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไปสพฐ./อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน     10,000 บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน          -  บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน          -  บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน     10,000 บาท 
 มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรมสร้างกระแสผ่าน
สื่อและสัญลักษณ์ TO BE 
NUMBER ONE 

- 5,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวกุลธดิา   
กุลวงศ์ 

2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
สมาชิก TO BE NUMBER 
ONE 

- 5,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวกุลธดิา   
กุลวงศ์ 
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7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

กิจกรรมสร้างกระแส
ผ่านสื่อและ
สัญลักษณ์ TO BE 
NUMBER ONE 

1. ทำป้ายไวนิลสัญลักษณ์  จัดทำบอร์ด  2,000  
2. ค่าวัสดุสำนักงาน ทำใบสมัครสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE เช่น กระดาษสี 
หมึกปริ้นเตอร์ 

500  

3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปรับปรุงศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE   

1,500  

4. จัดทำเสื้อของชมรมภายใต้ LOGO TO 
BE NUMBER ONE 

2,500  

รวม 6,500  
2 ส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพสมาชิก TO 
BE NUMBER ONE 

1. ค่าเช่าชุด และของรางวัล  ในการจัด
กิจกรรมประกวด MR.&MISS TO BE 
NUMBER ONE  กิจกรรมประกวด TO BE 
NUMBER ONE IDOL  TO BE NUMBER 
ONE TEEN DANCERCISE  และกิจกรรม
การแสดงความสามารถของสมาชิกร่วมกับ
ชุมชน  และกิจกรรมภายในโรงเรียน 

 3,000 

2. ซื้ออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการทำสินค้า
ท้องถิ่น 

500  

รวม 500 3,000 
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โครงการ      ส่งเสริมสุขภาพนำสู่ทักษะกีฬา    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

               ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิรัตน์  สุจริต 
   กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล   
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระบุว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ

พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ”  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ด้านคุณภาพผู้เรียน  ให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เรียน 
มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา   มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข           

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนำสู่ทักษะ
กีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับการศึกษา การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ    

  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีทักษะชีวิติในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงจากสภาวะ
ความเสี่ยงต่อความรุนแรง 

  2.3 เพ่ือส่งเสริมความมั่นใจ กล้าแสดงออก และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ 
  2.4 เพ่ือสร้างสรรค์ ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศ 



กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน ……135 

 

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
     4.1 เชิงปริมาณ        

  4.1.1 ร้อยละ 72 ของผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพล
ศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

4.1.2 ร้อยละ 72 ของผู้เรียนมีทักษะชีวิติในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและ
หลีกเลี่ยงจากสภาวะความเสี่ยงต่อความรุนแรง 

4.1.3 ร้อยละ 72 ของผู้เรียนมีความม่ันใจ กล้าแสดงออก และความมีน้ำใจเป็น
นักกีฬารู้รักสามัคคีในหมู่คณะ  

4.1.4 ร้อยละ 72 ของผู้เรียนสร้างสรรค์ ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศ 

   4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสำนักงาน

กองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
4.2.2 ผู้เรียนมีทักษะชีวิติในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงจาก

สภาวะความ เสี่ยงต่อความรุนแรง 
4.2.3 ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้รักสามัคคี

ในหมู่คณะ  
4.2.4 ผู้เรียนสร้างสรรค์ ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศ 

5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

-ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดกิจกรรม 

15 มี.ค. 63 
 

นายอภิรัตน์  สุจริต 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ 
- ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ 

15 มี.ค. 63 
 

นายอภิรัตน์  สุจริต 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

- กำกับติดตามประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

15 มี.ค. 63 – 
30 มี.ค. 64 

 

นายอภิรัตน์  สุจริต 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

- สรุปความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

15 มี.ค. 63 – 
 30 มี.ค. 64 

 

นายอภิรัตน์  สุจริต 
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์   
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  84,000   บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .............. บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  84,000   บาท 
 มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมหลกั/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน   
1 กิจกรรมกีฬาภายใน(กีฬา)  20,000   นายอภิรัตน์  สุจรติ 
2 กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  27,000   นายอภิรัตน์  สุจรติ 

3 กิจกรรมห้องเรียนคณุภาพ  37,000   นายอภิรัตน์  สุจรติ 
 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

กิจกรรมกีฬาภายใน
(กีฬา) 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา 
6 คนๆละ 1,000 บาท 

6,000  

2. ค่าอุปกรณ์จัดการแข่งขัน 
- สีน้ำพลาสติก 2 แกลอนๆละ 1,000 
บาท  
- ปูนขาว 100 ถุงๆละ 30 บาท  
- ป้ายไวนิล 2 ป้ายๆละ 800 บาท  
- ไม้อัด 6 แผ่นๆละ 250 บาท - สี
น้ำมัน 3 แกลอนๆละ 300 บาท  

9,000  

3. ค่ายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 
5 คันๆละ 600 บาท 3,000 บาท 

3,000  

4. ค่าจัดทำเอกสาร 
- กระดาษA4 จำนวน 5 รีมๆละ100 
บาท 500 บาท 
- หมึกพิมพ์ 2 ตลับๆละ 750 บาท  

2,000   

รวม 20,000  
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2 กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 
 

1 ค่าอาหารนักเรียน150 คนๆละ 50 
บาท/วัน จำนวน 3 วัน  

22,500  

2 ค่ายานพาหนะ จำนวน 1 คันๆละ 
1,500 บาทจำนวน 3 วัน  3,000 บาท 

 4,500 

รวม 22,500 4,500 
3 
 
 
 

กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 1  ค่าจัดทำเอกสาร 
- กระดาษA4 จำนวน  10 รีมๆละ100 
บาท  
1000 บาท 
- หมึกพิมพ์ 4 ตลับๆละ 750 บาท 3,000 
บาท 

2,000 2,000 

  2  ค่าสื่อ อุปกรณ์กีฬา 
- ลูกฟุตบอล 980 จำนวน 10 ลูก 9800 
- ลูกบาสเกตบอล 500 จำนวน 10 ลูก 
5000 
- ลูกวอลเลย์บอล950 จำนวน 10 ลูก 
9500 
- ลูกฟุตซอล 670 จำนวน 10 ลูก 6700 
- ลูกตะกร้อ 200 จำนวน  10 ลูก 2000 

33,000  

รวม 35,000 2,000 
รวมทั้งสิ้น 84,000 

 

8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
 ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพล
ศึกษาหรือสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ทุกข้อ 

 
ออกแบบ
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

ผู้เรียนมีทักษะชีวิติในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและ
หลีกเลี่ยง จากสภาวะความเสี่ยงต่อความรุนแรง 

ออกแบบ
ประเมิน 

แบบประเมิน 

ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และความมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ 

ออกแบบ
ประเมิน 

แบบประเมิน 

ผู้เรียนสร้างสรรค์ ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา  
สู่ความเป็นเลิศ 
 

ออกแบบ
ประเมิน 

แบบประเมิน 
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โครงการ งานอนามัยโรงเรียน    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

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

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางสาวเต็มสิริ  เคนคำ 
              กลุ่มบริหารทั่วไป   งานอนามัยโรงเรียน 
 
1. หลักการและเหตุผล   

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระบุว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทัพ
ทันอนุสรณ์ด้านคุณภาพผู้เรียน ให้มีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ ที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เรียน
มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข งานอนามัยโรงเรียน จึงได้จัด
โครงการอนามัยขึ้นเพ่ือคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  2.2  เพื่อนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด
และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563 
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4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ (output)        
   ร้อยละ 50 ของนักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  ร้อยละ 72 ของนักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด
และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
 4.2 เชิงคุณภาพ (outcomes)  
   การบริการด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ โภชนาการ ตรวจสุขภาพ
ประจำปี การป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน (plan) วางแผนโครงการ มีนาคม 2563 ครูอนามัย 
2. ดำเนินการ (Do) ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมห้องพยาบาลและการ
ปฐมพยาบาล  
2. กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
3. กิจกรรมเสริมสร้างสุขบัญญัติ 
10 ประการ 
4. กิจกรรมงานประกันอุบัติเหตุ 
5. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
6. กิจกรรมวัดน้ำหนัก-ส่วนสูง เฝ้า
ระวังสุขภาพ 
7. กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร  
8. กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
9. กิจกรรมงาน อย.น้อย 
10. กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อ
เพศสัมพันธ์  

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
พฤษภาคม 2563  
พฤศจิกายน 2563 
 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
พฤษภาคม 2563  
 
พฤศจิกายน 2563 
กรกฎาคม 2563 
พฤษภาคม 2563  
พฤศจิกายน 2563 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
ครูเต็มสิริ 
 
ครูเต็มสิริ 
 
ครูเต็มสิริ 
ครูเต็มสิริ 
ครูเบญญาภา / 
ครูขนิษฐา 
ครูเบญญาภา 
ครูกฤตชยา 
ครูกฤตชยา 
ครูจันจิรา 
ครูขนิษฐา 
 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามผล
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา ครูเต็มสิริ 

4. ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

สรุปและรายงานผล กุมภาพันธ์ 2564 ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  8,600  บาท 
   7.1.2  งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   -  บาท 
   7.1.3  งบอื่นๆ...................  จำนวน   -  บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด    จำนวน  8,600    บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรมปฐมพยาบาล จัดซื้อ
ยาและเวชภัณฑ ์

 5,000  พฤษภาคม 
2563  
 

ครูเต็มสิริ 

2 กิจกรรมเสริมสร้างสุขบัญญัติ 
10 ประการ 

 1,500  พฤษภาคม 
2563 / 
พฤศจิกาย
น 2563 

ครูเต็มสิริ 

3 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน  600  พฤษภาคม 
2563 / 
พฤศจิกาย
น 2563 

ครูเบญญาภา 
 

4 กิจกรรมงาน อย.น้อย  1,500  พฤษภาคม 
2563 / 
พฤศจิกาย
น 2563 

ครูจันจิรา 
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7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 8,600 บาท 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

ปฐมพยาบาล จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ 

1. ยาและเวชภัณฑ์ 2,500 2,500 

รวม 2,500 2,500 
2 เสริมสร้างสุขบัญญัติ 10 

ประการ 
1. ไวนิลสุขบัญญัติ 10 ประการ 1,000 - 
2. ค่ากระดาษ A4 200  
3. ค่าของรางวัล 300  

รวม 1,500  
3 กิจกรรมตรวจสุขภาพ

นักเรียน 
1. ค่ากระดาษ A4  200 - 
2. ค่ากระดาษสี  100  
3. ค่าของรางวัล 300  

รวม 600  
4 โภชนาการ 1. ชุดทดสอบอาหาร  500 - 

2. ไวนิลอาหารปลอดภัย 1,000  
รวม 1,500  
รวม 6,100  2,500 

 
8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.  นักเรียนร้อยละ 50 มีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์ 
2.  นักเรียนร้อยละ 72 มีสุขภาพ
แข็งแรง แต่งกายเรียบร้อย สะอาด 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  

 
แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-
วัดส่วนสูง 
 
แบบสำรวจร่างกาย 
สังเกต / สอบถาม 
 

 
แบบสรุปผลการตรวจ ชั่ง
น้ำหนัก-วัดส่วนสูง 
 
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนได้รับการบริการด้านสุขภาพ 
การปฐมพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ 
โภชนาการ การป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
สำรวจความพึงพอใจ 
 
 

 
แบบสำรวจความพึงพอใจ 
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โครงการ      โรงเรียนขาว 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

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

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายอภิรัตน์  สุจริต 
              กลุ่มบริหารทั่วไป     
 
1. หลักการและเหตุผล   

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนกำลังเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชน ทำให้ไร้อนาคตและทำให้สังคมมีปัญหา ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะ
เป็นภาระของประเทศชาติที่จะต้องแก้ปัญหา  นอกจากปัญหายาเสพติดแล้วยังมีปัญหาด้านอื่นๆ ที่ได้
แพร่ระบาดเข้าสู่สถานศึกษาอีกหลายเรื่องจนเป็นที่น่าห่วงใย เช่น ปัญหาด้านอบายมุข การเล่นการ
พนัน รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมของเยาวชนเบี่ยงเบนไปในทางท่ีไม่
พึงประสงค์ตลอดจนปัญหาการทะเลาวิวาท อันก่อให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่คน
ทั่วไปในสังคม 

          ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นได้รับการดูแลและป้องกัน และแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้จัดทำ
โครงการโรงเรียนสีขาวขึ้น เพื่อเป็นแนวดำเนินการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด การพนันสิ่ง
ไม่เหมาะสมและการทะเลาะวิวาทท่ีจะเกิดข้ึนกับนักเรียน  ตลอดจนวางแนวปฏิบัติในการให้ความ
ช่วยเหลือโดยระดมความร่วมมือจากบ้านและชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจากภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 3. เพ่ือให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นันทนาการ 
นาฏศิลป์ กีฬาตามจิตนาการ 
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3. เป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
     4.1 เชิงปริมาณ        
  1. นักเรียนร้อยละ 72 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจาภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุปละปัญหาทางเพศ 
  2. นักเรียนร้อยละ 72 เห็นคุณค่าตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
  3. นักเรียนร้อยละ 72 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นันทนาการ นาฏศิลป์ กีฬาตามจิตนาการ 
  4.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจาภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
  2. นักเรียนเห็นคุณค่าตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  3. นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นันทนาการ 
นาฏศิลป์ กีฬาตามจิตนาการ 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

-ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดกิจกรรม 

15มี.ค. 63 
 

นายอภิรัตน์  สุจริต 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ 
- ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ 

15มี.ค. 63- 
 30 มี.ค. 64 

 

นายอภิรัตน์  สุจริต 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

- กำกับติดตามประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

15มี.ค. 63- 
 30 มี.ค. 64 

นายอภิรัตน์  สุจริต 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

- สรุปความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

15มี.ค. 63- 
 30 มี.ค. 64 

 

นายอภิรัตน์  สุจริต 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์   
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  6,000  บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .............. บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  6,000   บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมหลกั/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

 2,000   นายอภิรัตน์  สุจรติ 

2 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์
ป้องกนัปัญหายาเสพติด 

 2,000   นายอภิรัตน์  สุจรติ 

3 กิจกรรมลานกีฬาตา้นยา
เสพติด 

 2,000   นายอภิรัตน์  สุจรติ 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 

1 
 

กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 500 บาท 1,000  
2. ค่าป้ายไวนิล 1 ป้ายๆละ 800 บาท 800  
3. ค่ากระดาษA4 จำนวน 2 รีมๆละ100 บาท 200   

รวม 2,000  
2 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์

ป้องกัน                        
ปัญหายาเสพตดิ 

1. ค่ากระดาษA4 จำนวน 5 รีมๆละ100 บาท  500  
2. หมึกพิมพ์ 2 ตลับๆละ 350 บาท  700  
3. ค่าป้ายไวนิล 1 ป้ายๆละ 800 บาท 800  

รวม 2,000  
3 
 

กิจกรรมลานกีฬาตา้นยา
เสพติด 

1  ค่าสีน้ำมัน 4 แกลอนๆละ 200 บาท 800 
บาท 

800  

2  ค่าจัดทำป้ายคะแนน 2 ป้ายๆละ 600 บาท 1,200  
รวม 2,000  

รวมท้ังสิ้น 6,000 
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โครงการ      ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

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

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID 19 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
              กลุ่มบริหารทั่วไป    กลุ่มสาระฯ/งาน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
1. หลักการและเหตุผล   

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

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการ
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข ส่งผลต่อการพัฒนาทุกด้าน อันจะเอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  

การที่ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สนองต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้น  ทางโรงเรียนจำเป็นต้องมีข้อมูล
รายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน   

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

2.1 เพื่อให้นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต(อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข , มีความคิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ , ทักษะการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน ,มีความซื่อสัตย์ อดทน  กล้าหาญ) ในระดับดี 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้าน SDQ  EQ AQ 
2.3 เพ่ือให้มีองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับห้องเรียน 

ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 854 คน  
4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ  
       4.1.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความคิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ 
ทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีความซื่อสัตย์ อดทน  กล้าหาญ)   
 4.1.2 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีคุณภาพทั้งด้าน SDQ EQ AQ 
 4.1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ในระดับห้องเรียนและ
โรงเรียน 
 4.1.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  - 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

1. วางแผนงานการดำเนิน 
2. ประชุมเตรียมความพร้อมครู 

มิ.ย. 2562 
มิ.ย. 2562 

นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน 
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้น
เรียนและเลือกตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
5. คัดกรองนักเรียน 
6. การส่งต่อนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา 

มิ.ย. 2562 
มิ.ย. 2562 
มิ.ย. - ก.ย. 

2562 
 
 

มิ.ย. 2562 
ตลอดปี 

นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ
นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ 
นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

 
 

ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

7. งานครูที่ปรึกษา ตลอด 
ปีการศึกษา 

นางกฤตชญา สุขเพ็ญ 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

1. ติดตามการดำเนินโครงการ มี.ค. 2564 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

1. ประเมินผล สรุปผลและจัดทำ
รายงานโครงการ 

มี.ค. 2564 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  30,000  บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   20,000  บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  50,000   บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมหลกั/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

- 50,000   - - กลุ่มบรหิารทั่วไป 
นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 

1 
 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

1. ค่าเหมารถท่ีใช้ในการเยีย่มบ้านนักเรียน 
จำนวน 854 คน X 50 บาท 

43,000  

2. ค่ากระดาษ A4 4 กล่อง X 510 บาท 2,040  
3. ค่ากระดาษ A4 สี 8 รีม X 225 บาท 1,800  
4.  แล็กซีน ๒ นิ้ว จำนวน 15 อัน X 55 บาท 825  
5. ค่าหมึก 2,335  

รวม 50,000  
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โครงการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลด้วยระบบการจัด 
  กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางนันทวัน ปลั่งด ี
              กลุ่มบริหารงานวิชการ 
 
1. หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตราที ่26 กำหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 
ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้
สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมิน
ผู้เรียนตามวรรคหนึ่งใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญท่ีมีส่วน
เสริมสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลจำเป็นต้องมี
ลักษณะที่สอดคล้องกัน แต่ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการสอนกับการประเมินผลเป็นส่วนที่
ถูกแยกจากกัน ผลของการวัดประเมินคุณภาพไม่สามารถยืนยันความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้ จึง
เป็นสาเหตุให้การนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการประเมินการ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศกึษาให้สามารถจดัการเรียนการ 
               สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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เรียนรู้จากรายงานผลการดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว่า 
ครูประเมินการเรียนรู้แยกเป็นคนละส่วนกับการเรียนการสอน ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ไม่ได้รับรู้ว่าจะมีการประเมินตามที่ครูกำหนด ครูและโรงเรียนไม่นำผลการประเมินการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ นอกจากนี้จากข้อค้นพบจากการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า ครู
ประเมินการเรียนรู้แบบไม่ต่อเนื่องทำให้ไม่เห็นภาพพัฒนาการ จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียนที่สมบูรณ์ 
และครูยังขาดเครื่องมือที่มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและ
ผู้เรียน ซึ่งจะสะท้อนถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจากการร่วมวางแผนการพัฒนา
โรงเรียนพบว่า ปัญหาที่สำคัญที่ทำให้ผู้เรียนบางส่วนยังขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำ คือ กระบวนการวัดประเมินผลของครูผู้สอนยังไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของ
ตัวนักเรียน ขาดการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ และครูผู้สอนยังมีความต้องการที่จะได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือการวัดผล และประเมินผลทีส่อดคล้องกับสภาพจริงและเครื่องมือการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนทีส่อดคล้องกับการประเมิน O-NET และข้อสอบกลาง  

อีกท้ังสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมทั้งให้ส่วน
ราชการต้นสังกัดกําหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือเป็น
แนวทางให้แก่สถานศึกษา ในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติขึ้น เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ที่เก่ียวข้อง  

ดังนั้นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงจัดทำโครงการวัดและประเมินผลขึ้น  เพ่ือให้ครูมีข้อสอบที่
ใช้ในการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้การตรวจข้อสอบออนไลน์ ระบบจะทำการ
วิเคราะห์ข้อสอบ และรายงานผลให้ครูผู้สอนได้นำข้อสอบไปพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ ไปสู่วิถีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านระบบทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาให้ครู มีความรูความเขาใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู 
  2.2 เพ่ือพัฒนาให้ครูมีทักษะในการออกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  
 2.3 เพ่ือพัฒนาให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน และครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ       
  4.1.1 ร้อยละ 70 ของครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด 
และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 



กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั……154 

 

 
            4.1.2 ร้อยละ 70 ของครูสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
            4.1.3 ร้อยละ 70 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก 
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
            4.1.4 ร้อยละ 70 ของครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
            4.1.5 ร้อยละ 70 ของครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ 
            4.1.6 ร้อยละ 100 ของครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  4.1.7 ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล  
         4.2 เชิงคุณภาพ 
 4.2.1 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงานแต่งตั้ง
คณะทำงาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

พ.ค. 63 นางนันทวัน ปลั่งดี 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

 

2.1  ขออนุมัติโครงการ 
2.2  ดำเนินงานตามกิจกรรม 
  - การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
   - การพัฒนามาตรฐานการออกข้อสอบ และ
การนำเทคโนโลยีในการตรวจข้อสอบ 
   - การจัดการเรยีนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลและการใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การบริหารจัดการศึกษา 
   - การนิเทศการสอนทางไกล 

พ.ค. 63 
พ.ค.63-ก.พ.

64 
 

นางนันทวัน ปลั่งดี 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

 

3.1 รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.63 
3.2 รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.64 
3.3 ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.64 

ต.ค.63 – มี.ค.
64 

นางนันทวัน ปลั่งดี 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
(Action) 

ขั้นรายงานผล (Report) 
-จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 21-31 มี.ค.64 

มี.ค. 64 นางนันทวัน ปลั่งดี 

6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ พ.ค. 2563  -  มี.ค. 2564  
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน     3,000 บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน     35,000 บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ……-…….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน     38,000 บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมหลกั/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 การพัฒนาการจดัการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สำคัญ 

 1,500  พ.ค.63 - 
ก.พ.64 

นางนันทวัน ปลั่งดี 

2 การพัฒนามาตรฐานการ
ออกข้อสอบ และการนำ
เทคโนโลยีในการ
ตรวจข้อสอบ 

 1,500  พ.ค.63 - 
ก.พ.64 

นางนันทวัน ปลั่งดี 

3 การจัดการเรยีนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลและการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการบรหิาร
จัดการศึกษา 

 34,000  พ.ค.63 - 
ก.พ.64 

นางนันทวัน ปลั่งดี 

4 การนิเทศการสอนทางไกล  1,000  พ.ค.63 - 
ก.พ.64 

นางนันทวัน ปลั่งดี 

 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั……156 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/256
3 

2/2563 

1 
 

การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

กระดาษ A4 ลวดเย็บกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กระดาษโฟโต้ เทปกาวย่น 
แฟ้ม กระดาษการ์ดสี เทปผ้าแลคซีน 

800 700 

รวม 800 700 
2 การพัฒนามาตรฐานการ

ออกข้อสอบ และการนำ
เทคโนโลยีในการ
ตรวจข้อสอบ 

กระดาษ A4 ลวดเย็บกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กระดาษโฟโต้          เทป
กาวย่น แฟ้ม เทปผ้าแลคซีน 

700 800 

รวม 700 800 
3 การจัดการเรียนการสอน

ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลและการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการ
บริหารจัดการศึกษา 

กระดาษ A4 ลวดเย็บกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กระดาษโฟโต้ เทปกาวย่น 
แฟ้ม กระดาษการ์ดสี  เทปผ้าแลคซีน 

17,000 17,000 

รวม 17,000 17,000 
4 การนิเทศการสอน

ทางไกล 
กระดาษ A4 ลวดเย็บกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กระดาษโฟโต้          เทป
กาวย่น แฟ้ม กระดาษการ์ดสี เทปผ้า
แลคซีน 

500 500 

รวม 500 500 
รวม 19,000 19,000 
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8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
8.1.1 ร้อยละ 70 ของครูของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 
- การสำรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- การสำรวจจาก
ครูผู้สอน 

 
- ทะเบียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบสำรวจการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

8.1.2 ร้อยละ 70 ของครูสามารถใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- การสำรวจการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

- ทะเบียน สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
- แบบสำรวจการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

8.1.3 ร้อยละ 70 ของครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิง
บวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

- การสำรวจการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

- ทะเบียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบสำรวจการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

8.1.4 ร้อยละ 70 ของครูมีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- การสำรวจการจัดทำ
ข้อสอบ 

- แบบสำรวจการทำ
ข้อสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 
- ทะเบียนการส่ง ปพ.5 

8.1.5 ร้อยละ 70 ของครูมีเครื่องมือวัด
และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 

- การสำรวจการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ PLC 

- แบบรายงานการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
PLC  

8.1.6 ร้อยละ 100 ของครู ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- การสำรวจการนิเทศ - แบบนิเทศ 

8.1.7 ร้อยละ 100 ของครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 

- การสำรวจการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

- แบบสำรวจการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
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โครงการ      พัฒนางานวิชาการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ            ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายตระศักดิ์  แสงภักดี 
              กลุ่มบริหารงานวิชาการ    
 
1. หลักการและเหตุผล   

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น  ผู้เรียนต้องมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ จากการ
ประเมินภายนอกของสถานศึกษา โรงเรียนได้รับคำแนะนำว่านักเรียนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการกีฬา รักดนตรี 
และ    รักษาสิ่งแวดล้อม สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่รอบ ๆ 
ตัวเรา  การเรียนการสอนให้ความรู้แก่นักเรียนนั้น  นอกจากจะให้ความรู้เฉพาะในห้องเรียนแล้ว 
ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดโลกกว้างทางการศึกษาให้นักเรียน ได้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมสามารถใช้
สื่อต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้รวมทั้งแสดงศักยภาพที่มีอยู่ของนักเรียนให้ผู้อ่ืนรับรู้  โดยผ่าน
กิจกรรมการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  ที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้นอันจะ
ทำให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนและรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ทำให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ ดีขึ้นและ บรรลุไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงเห็นสมควรจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 

 



 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มคีุณภาพ..... 160 

 2. วัตถุประสงค์ 
   1  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาการในกลุ่มสาระต่าง ๆ 
3  เพ่ือให้ครูได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
4  เพ่ือให้ครูใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
5  เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการในการคิดสร้างสรรค์ และเกิดจินตนาการ 
6  เพ่ือให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 
7  เพ่ือปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย  
   ครู และนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ (Output) 
 โรงเรียนมีวัสุดอุปกรณ์ในการใช้งานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเพียงพอ 
4.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน (plan) วางแผนโครงการ มีนาคม 2563 นายตระศักดิ์ 
2. ดำเนินการ (Do) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-

ครุภัณฑ ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบการจัดหาพัสดุ 

มิถุนายน 2563 นายตระศักดิ์ 

3. ตรวจสอบ (Check) ติดตามและประเมินผล การจัด
ชื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

กรกฎาคม 2563 
–  

มกราคม 2564 

นายตระศักดิ์ 

4. ประเมินผลและ
รายงาน   (Action) 

สรุปและรายงานผล กุมภาพันธ์ 2564 นายตระศักดิ์ 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่  25 มีนาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหนุนทั่วไป   จำนวน  150,000 บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน     50,000 บาท 
   7.1.3 งบอื่น ๆ.......................  จำนวน   -  บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  200,000  บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน 

1 พัฒนาอุปกรณ์การทำงาน -   48,000 ก.ค. 2563 นายตระศักด์ิ 
2 พัฒนางานการเรียนการสอน - 39,000  ก.ค. 2563 นายตระศักด์ิ 

3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 113,000  ตลอดปี
การศึกษา 

นายตระศักด์ิ 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

พัฒนาอุปกรณ์การ
ทำงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 40,000 - 
จัดซื้อเครื่องปรินเตอร์สี 1 เครื่อง 8,000 - 

รวม 48,000 - 
2 พัฒนางานการเรียน

การสอน 
ซื้อแฟ้มนักเรียน ปพ : 6 21,000 - 
จัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ 

18,000 - 

รวม 39,000 - 
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1. ซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์และอ่ืน ๆ  63,000 50,000 

รวม 63,000 50,000 
รวม 150,000  50,000 
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โครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณศรี  

กลุ่มบริหารทั่วไป งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศกึษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง 
คือ มีการกำหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และ
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีคุณภาพและ
มาตรฐานจึงจัดทำโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ โดยการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการ
ประเมินและภายนอกรอบสี่ 
  2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

2.3 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

2.4 เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
   1) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2) มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  1) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้  
  2) สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพผผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สี่ 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

ขั้นวางแผน(Plan) 
- ประชุมครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมความ
พร้อมประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
-ประชุมผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงานแต่งตั้ง
คณะทำงาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

 
5 มิ.ย. 63 

 
24 มิ.ย 63 

น.ส.ณิชาภัทร 
สุวรรณศรี 

2. 
 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.2 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

 
30 มิ.ย 63 

 
30 มิ.ย.63 

 

น.ส.ณิชาภัทร 
สุวรรณศรี 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาของสถานศึกษา 
2.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.4 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
  การศึกษา 
2.5 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตาม 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.6 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน 
  ประเมินคุณภาพภายใน 

 
ก.ค.63- มี.ค 64 

 
มี.ค.64 

 
เม.ย.64 

 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง   
(CheckAction) 
3.1 รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 พ.ย.63 
3.2 รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 เม.ย 64 
3.3 ประเมินโครงการ / 10-20 เม.ย.64 

พ.ย.63– เม.ย.64 น.ส.ณิชาภัทร 
สุวรรณศรี 

4. ขั้นรายงานผล (Report) 
-จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / เม.ย.63 

เม.ษ.64 น.ส.ณิชาภัทร 
สุวรรณศรี 
 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  มิถุนายน 2563 - เมษายน 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหนุนทั่วไป   จำนวน  10,000  บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน       -  บาท 
   7.1.3 งบอ่ืนๆ..........-..................  จำนวน       -  บาท 
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 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  10,000 บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 
 

ประชุมปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- 900 - ตลอดปี
การศึกษา 

2563 

น.ส.ณิชาภทัร  
 

2 จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจำปีการศึกษา 
2563 

- 
  

2,700 - 
 

3 วางแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

- 900 - 

4 เตรียมรับการประเมินจากตน้
สังกัด 

- 5,500 - 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

ประชุมปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
45 ชุด ชุดละ 20 บาท 

900 - 

2 จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจำปีการศึกษา 
2563 

1. ค่าวัสดุในการจำทำรายงาน 400 - 
2. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม รายงาน
ประจำปี 

400 - 

3.  ค่ากระดาษ 400 - 
4. ค่าหมึกพิมพ์ 1,500 - 

3 วางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
45 ชุด ชุดละ 20 บาท 

900 - 

4 เตรียมรับการประเมินจาก
ต้นสังกัด 

1. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหาร
กลางวันสำหรับคณะกรรมการประเมิน
ภายนอก 

- 3,500 

2. ค่าของที่ระลึก - 1,500 
3.  ค่าป้ายไวนิลรายงานผลการประเมิน - 500 
รวม 10,000 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
1) สถานศึกษาดำเนินการระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
ได้รับการประเมินและภายนอกรอบสี่ 
2) สถานศึกษาจัดวางระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอน
อย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 

 
- ประเมิน/ตรวจสอบ 
- สำรวจการส่งแบบ
ติดตามและสรุป
โครงการ / กิจกรรม 
 
 

 
- แบบประเมิน 
- แบบตรวจสอบ 
- แบบสรุปการติดตาม
และการประเมินผลการ
ดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
2) สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพผผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกใน
รอบท่ีสี่ 

 
ประเมิน/ตรวจสอบ
โครงการ 
 
 
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา 

 
-ประเมินการกำหนด
มาตรฐาน การประกาศ
ค่าเป้าหมาย 
-ประเมินการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ 
-ประเมินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
-ประเมินการทำรายงาน
ประเมินตนเอง(SAR) 
-แบบประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่โดย สมศ. 
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โครงการ      พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ            ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา            กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
 
1. หลักการและเหตุผล   

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

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดทำการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล มีการบริหารระบบงานของ
โรงเรียน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และการบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือให้การบริหารระบบงานของโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน มีความถูก
ต้องเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วทันต่อการใช้
งาน อีกทั้งยังสนองตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
    2.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา 
    2.3 เพ่ือความสะดวกในการนำไปใช้ 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน   
4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ        
  - 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
      4.1 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทีส่มบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับ ดี 
      4.2 โรงเรียนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพได้ 
อยู่ในระดับ ดี 
      4.3 ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของโรงเรียนจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบง่ายต่อการนำไปใช้ อยู่
ในระดับ ดี 
      4.4 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

ประชุมเสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 
/ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ / กำหนดรูปแบบขอบเขต
ข้อมูล และขอบเขตการทำงาน 

1 กรกฎาคม
2563 

ผู้บริหาร, 

ครูณัฏฐนันท์ จุติมา 
และ คณะครู 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  
ประมวลผล/    จัดทำรูปเล่ม นำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ
โรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน  / จัดทำปรับปรุงข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ และมีความ
เป็นปัจจุบัน 

1 กรกฎาคม
2563–   

31 มีนาคม
2564 

 

ครูณัฏฐนันท์  จุติมา 
และ คณะครู 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการ 
ประเมินผลการดำเนินการ 

1 กรกฎาคม
2563–   
31 มีนาคม
2564 

ครูณัฏฐนันท์  จุติมา 
และ คณะครู 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

ขั้นสรุป/ รายงานผล 

 

  31 มีนาคม 
2564 

ครูณัฏฐนันท์  จุติมา 
และ คณะครู 
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563–  31 มีนาคม 2564  สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน 5,000  บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .............. บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  5,000   บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์  ประมวลผล 
และ จัดทำรูปเล่ม ภาค
เรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

 3,300  1 กรกฎาคม
2563–   

13 
พฤศจิกายน

2563 

น.ส.ณฏัฐนันท์ 
จุติมา 

2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์  ประมวลผล 
และ จัดทำรูปเล่ม ภาค
เรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2563 

 1,700  1 ธันวาคม
2563–   

31 มีนาคม
2564 

น.ส.ณฏัฐนันท์ 
จุติมา 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 

1 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์  
ประมวลผล    
จัดทำรูปเล่ม 

1. กระดาษ A4 1,250  

2. หมึกพิมพ์ 750  
3. ค่าซ่อมแซม 1,000  

4. ค่าเข้าเล่มเอกสาร 300  
รวม 3,300  

2 เก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์  
ประมวลผล/    
จัดทำรูปเล่ม 

1. กระดาษ A4  1,000 
2. ค่าเข้าเล่มเอกสาร 
 

 300 

รวม  1,300 
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โครงการ พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
              กลุ่ม บริหารงานทั่วไป      
 
1.  หลักการและเหตุผล   
 ในยุคปัจจุบันสภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   อันเป็นผลเนื่องมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่  เช่น   ด้านวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเปลี่ยนแปลงไป  สังคมมีความสับสนวุ่นวายมี
ปัญหามากขึ้น   มีการแข่งขันกันสูง  มีความเห็นแก่ตัว   เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  ขาดความเอ้ือ
อาทรต่อกัน   ขาดวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   ทำให้เกิดปัญหามากมายในสังคม  
เช่น  สิ่งเสพติด   สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  การพนัน  โจรกรรม   อาชญากรรม  โสเภณี  คอรัปชั่น  และ
การกระทำผิดกฎหมายต่างๆ  ทั้งอาจกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งของปัญหาต่างๆ  คือคน
ในสังคมมีความเสื่อมถอยทางคุณธรรม  จริยธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อ
สังคมเป็นอย่างมากในการกำหนดความสงบสุขของสังคม   สังคมใดที่มีคนในสังคมเป็นผู้เพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรม  จริยธรรม   สังคมนั้นมีแต่ความสงบสุข  ในขณะเดียวกันหากสังคมใด  มีความ
บกพร่องด้านจิตใจ  ขาดคุณธรรม  และจริยธรรม   แม้สังคมนั้นจะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสัก
เพียงใด  ก็ย่อมจะหาความสงบสุขได้ยาก   ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของคนในสังคม  จึง
มีความจำเป็นและจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่จะต้องเติบโตไปเป็น
ผู้ใหญ่ในอนาคต  จะต้องได้รับการปลูกฝัง  ฝึกฝน  บ่มเพาะคุณความดีให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
และเพ่ือความสงบสุขของสังคมต่อไป 

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

 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง   ทำการสอนในระดับชั้น  ม.1  
ถึง  ม.6   ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนที่จะต้องพัฒนาทั้งด้าน
ความรู้และคุณธรรมให้สมดุลกันและโรงเรียนยังตระหนักถึงปัญหาของนักเรียนในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  ต้องการที่จะพัฒนานักเรียนให้มีสติปัญญาควบคู่กับคุณธรรม   จริยธรรม   สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเหมาะสมและดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข   โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
นักเรียนในกิจกรรมพัฒนาจิตด้วยการสวดมนต์   นั่งสมาธิและฟังธรรม   กิจกรรมสร้างเสริม
พฤติกรรมและคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน   กิจกรรมธนาคารความดี   และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1.  เพ่ือให้พ้ืนที่โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ในปีการศึกษา 2563 
4. เป้าหมาย 
      4.1  ผลผลิต / เชิงปริมาณ 
  - 
               4.2  ผลลัพธ์ / เชิงคุณภาพ 

4.2.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการ จัดการเรียน
การสอน  

4.2.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน  
4.2.3 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

5. วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ปี 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน
การดำเนินโครงการ 
- วางแผนการจัดกิจกรรม 
 

พ.ค.63 นายไพบูลย์    
วรนัยพินิจ 
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

วัน/เดือน/ปี 
ผู้รับผิดชอบ 

2. ดำเนินการ -  พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป   
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
- กิจกรรมพัฒนาจิตด้วยการสวดมนต์   

นั่งสมาธิ  และฟังธรรม 
- กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมและ

คุณลักษณะที่ดีของนักเรียน 
- กิจกรรมรักษ์สถาบัน 
- กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
- ปรับปรุงสถานที่นั่งพักผ่อนของ

นักเรียนและปรับภูมิทัศน์ 

 
 
 

พ.ค.63 –  
มี.ค.64 

นายไพบูลย์  
วรนัยพินิจ 

3. การตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 

พ.ค.63 –  
มี.ค.64 

นายไพบูลย์ 
วรนัยพินิจ 

4. การประเมินผล 4.1 นำผลการประเมินมาสรุปผลการ
ประเมินตามมารฐานที่ 2 
4.2 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและ
รายงานผลประเมินโครงการ 

มี.ค.64 นายไพบูลย์ 
วรนัยพินิจ 

 

6.ระยะเวลา 
 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ.) 
   7.1.1 งบประมาณท่ีใช้   จำนวน  24,000  บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  24,000  บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 พัฒนางานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป   

 7,000  พ.ค.63 –  
มี.ค.64 

นายไพบูลย์  
วรนัยพินิจ 

2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  4,000  พ.ค.63 –  
มี.ค.64 

นายไพบูลย์  
วรนัยพินิจ 

3 กิจกรรมพัฒนาจิตด้วย
การสวดมนต์   นั่งสมาธิ  
และฟังธรรม 
 

 1,000  พ.ค.63 –  
มี.ค.64 

นางสุธัญญา  
วรนัยพินิจ 
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ที่ 
กิจกรรมหลัก/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

4 กิจกรรมสร้างเสริม
พฤติกรรมและ
คุณลักษณะที่ดีของ
นักเรียน 

 3,000  พ.ค.63 –  
มี.ค.64 

นายสังวาลย์  
พงษ์จำปา 

5 กิจกรรมรักษ์สถาบัน  -  พ.ค.63 –  
มี.ค.64 

นายสังวาลย์  
พงษ์จำปา 

6 กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียน 

 -  พ.ค.63 –  
มี.ค.64 

นายตติย  
พวงชื่น 

7 ปรับปรุงสถานที่นั่ง
สวนหย่อมและปรับภูมิ
ทัศน์ 

 9,000  พ.ค.63 –  
มี.ค.64 

นายไพบูลย์  
วรนัยพินิจ 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 

1. พัฒนางานกลุ่มบริหาร
ท่ัวไป   

ค่าหมึกพิมพ ์ 1,500 1,500 
ค่ากระดาษ  A4 , กระดาษปก 2,000 2,000 

2. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องปริ้น 4,600  
2. กิจกรรมต่างๆ    
 - กิจกรรมพฒันาจิตด้วย

การสวดมนต์   นั่งสมาธิ  
และฟังธรรม 

1. ดอกไม้  ธูป-เทียน 1,000  

 -  กิจกรรมสร้างเสริม
พฤติกรรมและ
คุณลักษณะท่ีดีของ
นักเรียน 

1. อุปกรณ์ตัดผม 1,500 1,500 

 - กิจกรรมรักษ์สถาบัน 1. อุปกรณ์จัดบอร์ด   
 - กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ

พัฒนาโรงเรียน 
   

 - ปรับปรุงสถานท่ีนั่ง
พักผ่อนของนักเรียนและ
ปรับภูมิทัศน์ 

1. กระถางต้นไม้จัดสวนหย่อม  ดิน
ปุ๋ย 
 

5,000 3,400 

รวม 24,000 
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โครงการ   พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายอดิศักดิ์   อินทรชื่น                
ระยะเวลาดำเนินการ            16 พฤษภาคม  63 –  31 มีนาคม 64 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

 องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท สมาคม โรงเรียน หรือองค์กรใด ๆ ก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกก่อตั้ง
ขึ้นเพ่ือดำเนินกิจกรรมตามที่ผู้ก่อตั้งได้กำหนดจุดมุ่งหมายเอาไว้และการที่องค์กรนั้น ๆ จะบรรลุถึง
เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันของสมาชิกภาพในองค์กรหากการทำงาน
ของสมาชิกมีความกลมเกลียวร่วมมือและประสานใจซึ่งกันและกัน องค์กรนั้นก็ย่อมจะบรรลุผลสำเร็จ
ได้โดยง่าย แต่หากสมาชิกขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความสำเร็จก็ย่อมจะเกิดข้ึนได้ยาก ดั้งนั้นการ
ทำงานร่วมกันเป็นทีมและประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด
ประการหนึ่งที่นำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร 

          โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสร้างทัศนคติในการทำงานให้แก่บุคลากร สร้างความผูกพันระหว่าง
ผู้ร่วมงานและองค์กร ส่งเสริมให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเพ่ือให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผลสำเร็จต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
    2.2  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนตามตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ        
           -  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
    -   โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในระดับดีมาก 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

ขั้นวางแผน(Plan) 
- ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงานแต่งตั้ง
คณะทำงาน และเสนอขออนุมัติโครงการ 

มิ.ย. 63 นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น   

2. 
 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร 4 กลุ่มงาน 
2.2 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2.3 กิจกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 
2.4 กิจกรรมพิเศษจากหน่วยงานราชการ 

มิ.ย. 63 –มี.ค.
64 

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.63-มี.ค.64 นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น 
 

4. ขั้นรายงานผล (Report) 
-จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 21-31 มี.ค.64 

มี.ค.64 นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น
และคณะครู   

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 15 มิ.ย. 63 – 31 มี.ค.64 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน  167,000       บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .......-.......       บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ………-…..       บาท 
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  7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  167,000    บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
ที่ กิจกรรมหลัก/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรมบริหารจัดการ
องค์กร 4 กลุ่มงาน 

- 85,000 - มิ.ย. 63– 
ก.พ.64 

นายอดิศักดิ์  
อินทรชื่น 

2 กิจกรรมพัฒนาความเปน็
เลิศของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- 40,000 - มิ.ย. 63– 
ก.พ.64 

นายอดิศักดิ์  
อินทรชื่น 

3 กิจกรรมการประเมินผลงาน
ทางวชิาการ 

- 2,000 - มิ.ย. 63– 
ก.พ.64 

นายอดิศักดิ์  
อินทรชื่น 

4 กิจกรรมพิเศษจาก
หน่วยงานราชการ 

- 40,000 - มิ.ย. 63– 
ก.พ.64 

นายอดิศักดิ์  
อินทรชื่น 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 

1 
 

กิจกรรมบริหาร
จัดการองค์กร 4 กลุ่ม
งาน 

1.จัดซื้อโต๊ะทำงาน 3 ชดุ ชุดละ 8,000 บาท   24,000  
2.จัดซื้อเก้าอี้  2,200 บาท 11,000  
3. ป้ายไวนิล 5,000 5,000 
4.คอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 

รวม 60,000 25,000 
2 กิจกรรมพัฒนาความ

เป็นเลิศของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

1. ค่าที่พัก 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 

20,000 20,000 

รวม 20,000 20,000 
3 กิจกรรมการ

ประเมินผลงานทาง
วิชาการ 

1. กระดาษ A4   10 รีม  1,000 
2. หมึกพิมพ์  1,000 

รวม  2,000 
4 กิจกรรมพิเศษจาก

หน่วยงานราชการ 
1. ค่าจ้างเหมารถ 10,000 10,000 

  2. ค่าอาหารและเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 10,000 10,000 
รวม 20,000 20,000 

 100,000 67,000 
รวมงบประมาณ 167,000 
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โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางรววีรรณ  จันทร์ชื่น 
               กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
1. หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้น
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์
ความรู้แก่ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  และนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ดังนั้นผู้สอน
จะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   ครูผู้สอน
ทำหน้าที่รับผิดชอบการสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
แข็งแรง  และขวัญกำลังใจที่ดีด้วย   
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในสถานศึกษานั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  
ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
  2.2 เพ่ือพัฒนาการทำงานร่วมกันด้วยกระบวนการ PLC 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ        
   4.1.1 ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง 
    4.1.2 ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการทำงานร่วมกันด้วย
กระบวนการ PLC 
   4.2 เชิงคุณภาพ 
.   4.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองในระดับดี 
   4.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการทำงานร่วมกันด้วยกระบวนการ PLC 
ในระดับดี 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน ประชุมชี้แจงคุณครูทุกท่าน มิ.ย. 63 นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 
2. ดำเนินการ  
   (Do) 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครูในการ
เข้ารับการอบรมโครงการพิเศษและเข้า
ค่ายพักแรม 
2.2 กิจกรรมการประเมินครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
2.3.1กระบวนการทำPLC 
2.3.2การเลื่อนวิทยฐานะ 
2.3.3 เทคนิคการสอน 
2.4 กิจกรรมการบริหารงานบุคคลและ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ก.ค. 63– มี.ค.
64 
 
 

นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 
 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

3.1 รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 พ.ย.63 
3.2 รายงานครั้งที่ 2 / 15-20 มี.ค.64 
3.3 ประเมินโครงการ / 21-31 มี.ค.64 

พ.ย.63 – มี.ค.
64 

นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 
 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

-จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 21-31 มี.ค.64 

มี.ค.64 นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น 
 



 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มคีุณภาพ..... 184 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 16 มิ.ย. 63 – 31 มีนาคม 64 
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน   50,000 บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .......-....... บาท 
   7.1.3 งบอ่ืนๆ...............................  จำนวน   ………-….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน   50,000 บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก/
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
ผู้รับผิดชอบ บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพครูในการเข้า
รับการอบรมโครงการ
พิเศษและเข้าค่ายพัก
แรม 

- 16,000 - ก.ค. 63– 
ก.พ.64 

 

นางรวีวรรณ 
จันทร์ชื่น 
 

2 กิจกรรมการประเมินครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- 1,300 - ก.ย.63 
ก.พ.64-
มี.ค.64 

นางรวีวรรณ 
จันทร์ชื่น 
 

3 กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 
3.1การทำPLC 
3.2การเลื่อนวิทยฐานะ 
3.3 เทคนิคการสอน 

- 13,000 - ก.ค. 63– 
เม.ย.64 

 

นางรวีวรรณ 
จันทร์ชื่น 
 

4 กิจกรรมการบริหารงาน
บุคคลและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 

- 3,700 16,000 ก.ค. 63– 
เม.ย.64 

 

นางรวีวรรณ 
จันทร์ชื่น 
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7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
             งบประมาณในการดำเนินการจัดทำโครงการทั้งสิ้น 50,000  บาท ประกอบด้วย 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครู
ในการเข้ารับการอบรม
โครงการพิเศษและเข้าค่าย
พักแรม 

1. ค่ายานพาหนะ กลุ่มสาระ 
ละ 2,000 บาท  8  กลุ่มสาระ 

8,000 8,000 

รวม 8,000 8,000 
2 กิจกรรมการประเมินครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
1. กระดาษ A4     10  รีม 
2. หมึกพิมพ์  1  ชุด 

500 800 

รวม 500 800 
3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

3.1การทำPLC 
3.2 การเลื่อนวิทยฐานะ 
3.3 เทคนิคการสอน 

1. ค่าจ้างวิทยากรเชี่ยวชาญ  
ชั่วโมงละ 1,000 บาท   
จำนวน 8 ชั่วโมง 

 8,000 

2. ค่าอาหารและของว่าง รายหัว
ละ 100 บาท  จำนวน 50 คน  

 5,000 

รวม  13,000 
4 กิจกรรมการบริหารงาน

บุคคลและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
1.ทำป้ายไวนิลโครงสร้างการ
บริหารงาน 

2,000 1,700 

2.ค่าซ่อมและจัดซื้อเลนส์กล้อง
ถ่ายภาพบุคลากร 

8,000  

3. เครื่องทำลายเอกสารสำนักงาน  8,000 
รวม 10,000 9,700 

รวมงบประมาณ 50,000 
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โครงการ      พัฒนาแผนงานและงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
             กลุ่มบริหารงานงบประมาณ    กลุ่มสาระฯ/งานแผนงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ           มีนาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล   

กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของ
สถานศึกษา เน้นกระบวนการและเป้าหมายรวมที่หน่วยงานมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือ 
ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการ
ปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 
กรม จังหวัด และท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณสถานศึกษาจะต้องนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัยมา
แปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า และเป็น
เครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2563 ของโรงเรียนทัพทนัอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

และสามารถตรวจสอบได้  
2.2 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปี 
2.3 สถานศึกษามีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูและบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ (Output) 
 ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้จัดแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีมีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 
4.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 

สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ อยู่ในระดับดี 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน (plan) วางแผนโครงการ มีนาคม 2563 ครูสุกัญญา   
2. ดำเนินการ (Do) 2.1 จัดสรรงบประมาณ 20 พฤษภาคม 2563  ครูสุกัญญา   
 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติประจำปี 23 พฤษภาคม 2563 ครูสุกัญญา   
 2.3 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ ์ 

     ค่าตอบแทน ในส่วนที่ 
     เกี่ยวข้องตามระเบียบ 
     บริหารราชการงบประมาณ 

ตลอดปีการศึกษา ครูสุกัญญา   

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามการใช้งบประมาณ ตลอดปีการศึกษา ครูรุ่งโรจน์ 

4. ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

สรุปและรายงานผล กุมภาพันธ์ 2564 ครูรุ่งโรจน์ 

 
6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่  มีนาคม 2563 –  กุมภาพันธ์ 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  ห้องประชุมภูมิบดินทร์ 
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหนุนทั่วไป   จำนวน  30,000  บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   -  บาท 
   7.1.3 งบอื่น ๆ.......................  จำนวน   -  บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  30,000 บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน 
1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำ

แผนปฏบิัติการประจำปี
การศึกษา 2563 

- 10,000  - มิ.ย. 2563 ครูรุ่งโรจน์ 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานฝ่ายการเงนิ 

- 20,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูสุกัญญา 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายการ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2563 

1.  ค่าอาหารกลางวันจำนวน 1 มื้อ  
มื้อละ 100 บาท x 45 คน 

4,500  

2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 500  
3.  ค่าหมึกพิมพ์ 2,000  
4.  กระดาษถ่ายเอกสาร 2,000  
5. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผนปฏิบัติ
การ จำนวน 10 เล่ม เล่มละ 100 บาท  

1,000  

รวม 10,000  
2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานฝ่ายการเงิน 
1. วัสดุสำนักงาน 2,000 2,000 

2. กระดาษถ่ายเอกสาร 3,000 3,000 
3. ค่าหมึกพิมพ์ 2,500 2,500 
4. ซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

2,500 2,500 

รวม 10,000 10,000 
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โครงการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                 ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ   ต่อเนื่อง   ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์  
   กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกสามารถ ส่งผล
กระทบต่อองค์กรทั้งทางบวกและทางลบ โดยที่ผลกระทบทางบวกถือว่าเป็นโอกาสที่องค์กรสามารถ
แสวงหาผลประโยชน์และความได้เปรียบ ขณะที่ผลกระทบทางลบสามารถทํา ให้เกิดความสูญเสียซึ่ง
เป็นปัญหาและความเสี่ยงต่อองค์กร  อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนไม่สามารถควบคุมได้แต่เรา
สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้โดยการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากอิทธิพลของความไม่แน่นอน เพื่อหาวิธีการจัดการ, การเตรียมการที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า 
รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีจะช่วยให้องค์กร
เกิดความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร ทั้งยังช่วยจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  เพ่ือช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ การกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งจะมีระบบวิธีการในการ
กำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานที่

กำหนด และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 

2.  เพ่ือให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งมี 
การดำเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวดเวลาอันเหมาะสม 

3.  เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
     ผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาทุกคน  
4.  เป้าหมาย 
    4.1 เชิงประมาณ 
 4.1.1  บุคลาการที่รับผิดชอบกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 
 4.1.2  กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป  มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    4.2  เชิงคุณภาพ 
 - 
5.  วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

ที ่ รายงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน 

- วางแผนเพื่อจัดทำ
โครงการเสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 

พฤษภาคม 2563 
 
- 

 
นายไพบูลย์  วรนัยวินิจ 
และนางสาวเบ็ญญาภา  
ศรีเรืองพันธ์ 

2. ขั้นดำเนินงาน 
- ประเมินความเสี่ยง 
- วิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
พฤษภาคม 2563 
ธันวาคม 2563 

 
1,000 

 
นางสาวเบ็ญญาภา 
ศรีเรืองพันธ์และคณะ  

3. ขั้นกำกับ ติดตาม
ประเมินผล 
- ติดตามผลการดำเนินงาน 

 
พฤษภาคม 2563 

 
- 

นางสาวเบ็ญญาภา 
ศรีเรืองพันธ์และคณะ 
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ที ่ รายงาน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั้นสรุปผล / รายงานผล  

- สรุปผลการสอบถามความพึง
พอใจจากผู้เกี่ยวข้อง 
- สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการและรายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 

 
มีนาคม 2564 

 
- 

 
นายไพบูลย์  วรนัยวินิจ 
และนางสาวเบ็ญญาภา  
ศรีเรืองพันธ์ 
 

 

6.xระยะเวลาดำเนินการ 
     ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2563 (16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    7.1  แหล่งที่มาของงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
  7.1.1  งบอุดหนุนทั่วไป     จำนวน 1,000 บาท 
  7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี     จำนวน      -   บาท 
  7.1.3 งบระดมทรัพยากร     จำนวน     -  บาท 
 7.2  รวมงบประมาณทั้งหมด จำนวน   1,000   บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้
   
ที ่ กิจกรรมหลัก/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน 

1. กิจกรรมการประเมิน
ความเสี่ยงภายใน
สถานศึกษา 

 1,000   ครูเบ็ญญาภา
และคณะ 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1. กิจกรรมการ

ประเมินความเสี่ยง
ภายในสถานศึกษา 

- วัสดุในการจัดทำแบบประเมิน 
- การเข้าเล่มรายงานความเสี่ยงภายใน
สถานศึกษาเพ่ือส่ง สตง. , เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผู้ที่เก่ียวข้อง  

500 500 

  รวม 1,000 
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โครงการ      ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นสำคญั 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ            ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายรุ่งโรจน ์  เจนเจตวิทย์ 
              กลุ่มบริหารงานวิชาการ    งานโสตทัศนศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล   

ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้มีการนาํเอาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความทนัสมัย
มา ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ การเรียนใน
รูปแบบอิเลคทรอนิกส์ การเรียนแบบ Online หรือใช้ VDO Steaming เรียนโดยใช้การสื่อสารทางไกล 
(Distance Learning) ภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยี ในปัจจุบนัที่จะให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้ที่มีอยู่ มากมาย หรือในโลกแห่งความรู้ (World Knowledge) ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียน
เวลาใด สถานที่ใดหรือแม้กระทั่งจะเรียนรู้กับใครก็ได้ตามความสนใจของ แต่ละคน จึงเกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
ในด้านเทคโนโลยีที่ทนัสมัย อีกทั้งเพื่อให้บริการ การประชุมอบรม และสัมมนา อย่างต่อเนื่อง จากผลการ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบวา่การใช้อุปกรณ์โสตทัศน์ฯ ยังไม่มปีระสทิธิภาพเพียงพอ ควรมี
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น ประสบปัญหา สัญญาณเสียงเกิดกระแสไฟขัดข้อง สายสัญญาณเสยีงเกิดการ
เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน  มีผลทำให้สัญญาณเสียงไม่ครบระบบ ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
ทางกลุ่มงานจงึเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบบสายสัญญาณเสียงในเบื้องตน้ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจและประหยัดงบประมาณ และให้บริการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

งานโสตทัศนศึกษาได้เห็นถึงความสําคัญในเร่ืองนี้ จึงจัดทาํโครงการข้ึนโดยมีแนวคิดส่งเสริมและ 
สนับสนนุการจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อนําเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาสนับสนนุซึ่งถือได้วา่เป็นภารกิจในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนสุรณ ์ในเร่ืองของการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่
ทันสมัย เพื่อให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD 
SCHOOL อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 2.2 เพ่ือให้ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ใช้ระบบมัลติมีเดียที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ (Output) 
 ร้อยละ 95 ของครู บุคลากรและนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 โรงเรียนทัพทัน

อนุสรณ์ได้ใช้ระบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
4.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 

สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน (plan) วางแผนโครงการ มีนาคม 2563 ครูรุ่งโรจน์ 
2. ดำเนินการ (Do) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-

ครุภัณฑ ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบการจัดหาพัสดุ 

มิถุนายน 2563 ครูรุ่งโรจน์ 

3. ตรวจสอบ (Check) ติดตามและประเมินผล การจัด
ชื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

กรกฎาคม 2563 
–  

มกราคม 2564 

ครูรุ่งโรจน์ 

4. ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

สรุปและรายงานผล กุมภาพันธ์ 2564 ครูรุ่งโรจน์ 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่  25 มีนาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 
 สถานที่ดำเนินการ  ห้องประชุมภูมิบดินทร์, ห้องประชุมทัพทันอนุสรณ์, ห้องประชุมรัตนสุข  
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหนุนทั่วไป   จำนวน   55,000 บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน    - บาท 
   7.1.3 งบอื่น ๆ.......................  จำนวน    - บาท 
  



 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มคีุณภาพ..... 197 

 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  55,000  บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมหลัก/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน 

1 ติดตั้งอุปกรณ์
โสตทัศนปูกรณ ์
ห้องประชุมทั้ง 2 ห้อง 

- - 35,000 มิ.ย. 2563 ครูรุ่งโรจน์ 

4 ปรับปรุงและซ่อมแซม
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่
ชำรุดเสียหาย 

 20,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูรุ่งโรจน์ 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

ติดตั้งอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 
ห้องประชุมทั้ง 2 ห้อง 

1. เครื่อง VISUALIZER 2 เครื่อง 32,000 - 
2. สายสัญญาณ HDMI 2 เส้น  3,000 - 

รวม 35,000 - 
4 ปรับปรุงและซ่อมแซม

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่
ชำรุดเสียหาย 

1. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ภายใน 1 ป ี

5,000 5,000 

2. จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ  5,000 5,000 

รวม 10,000 10,000 
 

8.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
ร้อยละของครู บุคลากรและนักเรียนมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ 1 – 6 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

 

- สำรวจ 

 

- แบบสำรวจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 

 
- ตรวจสอบความพึง
พอใจ 

 
- แบบสอบถาม 
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โครงการ      พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
                ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน  
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                ผู้เรียนเป็นสำคญั 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายตติย  พวงชื่น 
              กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มีครู -บุคลากรจำนวน 61 คน 
มีห้องเรียน 23 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 803 คน โรงเรียนได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2511 ได้ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนมาถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 52 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน เป็น
โรงเรียนยอดนิยมของชุมชน ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทในการให้การศึกษา พัฒนาเด็กหรือเยาวชนให้
เป็นผู้ใหญ่ที่ด ีให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้โรงเรียนจำต้องจัดบริการ
ด้านต่างๆ แก่นักเรียน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และหน่วยงานในท้องถิ่นให้เข้ามาใช้บริการ เช่น 
ห้องสมุด สนามกีฬา หอประชุม ฯลฯ สำหรับโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและ
อาคารสถานที่เป็นสิ่งสำคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคาร
เรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว เพ่ือให้
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 
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พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มี
อาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์  
 ดังนั้น อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้
งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอำนวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้มาตรฐาน และการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

2.4 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้สอยเพ่ือการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
4.  เป้าหมาย 
  4.1 เชิงปริมาณ        

  (1) ร้อยละ 70 ของคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ได้ใช้อาคารสถานที่ อาคารประกอบ สิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนท่ีสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
และมีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานต่างๆ  

  (2) ร้อยละ 70 ของคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ได้ใช้ห้องเรียนและอาคารสถานที่ท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

  (3) ร้อยละ 80 ของคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้สอยในงานต่างๆ อย่างคล่องตัว 
  4.2 เชิงคุณภาพ  

(1) สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย 
มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี 
  (2) อาคารเรียน  อาคารประกอบและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดี 
พร้อมใช้งาน  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี 
  (3) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และได้
มาตรฐาน อยู่ในระดับดี 
  (4) โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับดี 
 (5) คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ มีความพึงพอใจต่อ
สิ่งอำความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี 
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5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
1.2 สำรวจเพื่อหาปัจจัยสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นของโรงเรียน  
1.3 หาปัจจัยที่เห็นเด่นชัดและความจา
เป็น เร่งด่วนในการแก้ปัญหา 
1.4 จัดทำแผนงานโครงการ และกำหนด
เป้าหมาย  
1.5 จัดทำโครงสร้างและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบงาน  
1.6 จัดทำระบบการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่มี
ขั้นตอนปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และ
เอกสารสนับสนุน 

25 มี.ค. 2563 
ถึง 

15 พ.ค. 2563 
 

นายไพบูลย์  วรนัย
พินิจ และนายตติย  
พวงชื่น 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

2.1 ดำเนินการตามแผนการจัดทำ
โครงการ 

16 พ.ค. 2563 
ถึง 

7 พ.ค. 2564 

นายตติย  พวงชื่น 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

3.1 ตรวจสอบ ตรวจวัดให้ผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมาย 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
แผนการดำเนินงานและข้ันตอน
ปฏิบัติงาน  
3.2 แก้ไขปรับปรุง  

10 พ.ค. 2564 
ถึง 

12 พ.ค. 2564 

นายตติย  พวงชื่น 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
  (Action) 

4.1 สรุปผลรายงาน/รักษาสภาพและ
พัฒนา ต่อเนื่อง  

13 พ.ค. 2564 
ถึง 

15 พ.ค. 2564 

นายตติย  พวงชื่น 

 

6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2564  
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหนุนทั่วไป   จำนวน  415,500 บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   .............. บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ………….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน  415,500 บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมหลัก/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน   

1 ปรับปรุง พัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

- 235,500 - ตลอดปี
การศึกษา 

นายตติย  พวงชื่น 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์งาน
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

- - 110,000 ตลอดปี
การศึกษา 

นายตติย  พวงชื่น 

3 ปรับปรุง ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

- 70,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

นายตติย  พวงชื่น 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

ปรับปรุง พัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

1.  ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุ
โครงสร้างวิศวกรรม 
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และอุปกรณ์ 
- คอนกรีต ทราย หิน ปูน 

20,000 15,000 

2.  ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุ
สถาปัตยกรรม 
- หลังคา และอุปกรณ์ 
- ไม้ ผนัง ประตู หน้าต่าง กระจก และ
อุปกรณ์ 
- สีทา และอุปกรณ์ 
 

20,000 10,000 
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3.  ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุระบบ
สุขาภิบาล ดับเพลิง งานจราจร และ
ป้องกันอัคคีภัย 

- ท่อน้ำ และอุปกรณ์ 
- น้ำยาดับเพลิง 
- อุปกรณ์จราจร 
- เต้นท์เล็กสนาม 

20,000 15,000 

4.  ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้า 
- สวิทซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ 
- ดวงโคมไฟฟ้า, หลอดไฟ 
- สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ 
- ชิ้นส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ 

10,000 5,000 

 
 

 5.  ค่าจัดซื้อวัสดุทำความสะอาด 
น้ำยาทำความสะอาด และอุปกรณ์ 
(แปรงต่างๆ ไม้กวาด) 

25,000 20,000 

6.  ค่าจัดจ้างเหมาบริการต่างๆ 
- รถดูดส้วม 
- รถแบคโฮ 
- ไวนิลประชาสัมพันธ์ 
- ป้ายนิเทศ 
- งานซ่อมแซมต่างๆ 
- งานรื้อถอนต่างๆ 

20,000 10,000 

7.  ค่าจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
 -  ธงต่างๆ และอุปกรณ์ 

- ผ้าม้วนสี และอุปกรณ์ 
- ผ้าคลุมโต๊ะ 

20,000 5,000 

  8.  ค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งแวดล้อม 
 -  ต้นไม้ ดิน ปุ๋ย 

- อุปกรณ์ต่างๆ 
 
 

10,500 10,000 

รวม 145,500 90,000 



 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มคีุณภาพ..... 204 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
2 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์งาน
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

1.  ค่าจัดซื้อเก่ียวกับครุภัณฑ์สร้างกับที่ 
ครุภัณฑ์ลอยตัว และครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

-  วิทยุสื่อสาร 
-  คอมพิวเตอร์ 
- สว่านไฟฟ้า  
- เครื่องตัดหญ้า 
- กระดานไวท์บอร์ด 
- ตู้เหล็ก  
- โต๊ะและเก้าอ้ี 

100,000 10,000 

จัดซื้อครุภัณฑ์งาน
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

- ที่กดสบู่/เจลแอลกอฮอล์ 
- อ่างล้างมือ 
- พัดลม 

ฯลฯ 

  

รวม 100,000 10,000 
3 ปรับปรุง ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ 
1.  ค่าจัดจ้าง เหมาบริการ/ซ่อมแซม/
บำรุงรักษาต่างๆ 

- กล้องวงจรปิด 
- เครื่องมือต่างๆ 
- รถตัดหญ้า 
- เครื่องปรับอากาศ 
- ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

50,000 20,000 

รวม 50,000 20,000 
 

8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
(1) ร้อยละ 70 ของคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ใช้อาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบ สิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนที่สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ การปฏิบัติงานต่างๆ  
 

 
- สำรวจ 
 
 
 
 
 

 
- แบบสำรวจ 
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โครงการ         เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 

โคโรนาภายในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

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

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางสาวเต็มสิริ  เคนคำ 
              กลุ่มบริหารทั่วไป   งานอนามัยโรงเรียน 
 
1. หลักการและเหตุผล   
  ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก 
“Coronavirus disease 2019” ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์การระบาดทั่วโลก 
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในสถานศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้ทันต่อเหตุการณ์ ตามมาตรการ 
1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน 2. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก
ผ้าตลอดเวลา 3. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ 4. จัดให้มีการเว้น
ระยะห่าง ระหว่างบุคคล  5. ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย 6. ลดความแออัดไม่
จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อ
สุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคภายใน
สถานศึกษา  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปรับปรุงสุขาภิบาล โรงอาหาร ห้องสุขา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและถูก 
สุขลักษณะ  

2.2  เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ สบู่ 
ล้างมือ ให้เพียงพอต่อความต้องการ  

กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดตอ่ 
COVID19 
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2.3 เพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องวัดอุณหภูมิ จุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้า 
สถานศึกษา อาคารเรียน  

2.4 เพ่ือจัดเตรียมหน้ากากอนามัย ให้เพียงพอต่อนักเรียน ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
2.5 เพ่ือจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันตนเอง และการรักษาอนามัย  

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563 
4.  เป้าหมาย 
  4.1 เชิงปริมาณ (output)        
    ร้อยละ 100 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้า 
  ห้องเรียน และอาคารต่างๆ ที่มีการใช้งาน ร่วมกัน  
   ร้อยละ 100  ของบุคคลต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานศึกษา   
   ร้อยละ 100 ของนักเรียนครูและบุคลากรของสถานศึกษาสวมใส่หน้ากากอนามัย  
  4.2 เชิงคุณภาพ (outcomes)  

นักเรียน ครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้สามารถปฏิบัติตนและป้องกัน
ตนเองให้ปลอดภัยจากโรค โรงอาหาร ห้องสุขา ให้ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน (plan) วางแผนโครงการ เมษายน 2563 ผู้อำนวยการ 
2. ดำเนินการ (Do) ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมจัดซื้อ 
1. จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ 
กระปุกใส่เจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้าง
มือ 
2. จัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด 
น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ สบู่
ล้างมือ 
3. จัดซื้อหน้ากากอนามัย 
4. จัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ 

พฤษภาคม 2563 
ถึง  มิถุนายน 
2563 
 
 

ผู้อำนวยการ / 
ฝ่ายบริหารงาน / 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

ผู้อำนวยการ / ฝ่ายบริหารงาน / 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดตามผล
กิจกรรม 

กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการ 

4. ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

สรุปและรายงานผล กุมภาพันธ์ 2564 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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6.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน -  บาท 
   7.1.2  งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   60,000  บาท 
   7.1.3  งบอื่นๆ...................  จำนวน   -   บาท 
7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด    จำนวน  60,000  บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที่ 
กิจกรรมหลัก/รายละเอียด

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน 
1 จัดซื้อเคร่ืองวัดอุณหภูมิ - 6,000 - พ.ค. 2563 ผู้อำนวยการ 
2 จัดซื้อกระปุกใส่เจล

แอลกอฮอล์ 
- 2,000 - พ.ค. 2563 ผู้อำนวยการ 

3 จัดซื้อกระปุกใส่สบู ่ - 4,500 - พ.ค. 2563 ผู้อำนวยการ 
4 จัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด - 2,400 - พ.ค. 2563 ผู้อำนวยการ 
5 จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ - 19,200 - พ.ค. 2563 ผู้อำนวยการ 
6 จัดซื้อหน้ากากอนามัย - 2,300 - พ.ค. 2563 ผู้อำนวยการ 
7 จัดซื้อสบู่ลา้งมือ - 695 - พ.ค. 2563 ผู้อำนวยการ 
8 จัดทำปา้ยประชาสัมพนัธ์ - 7,905 - พ.ค. 2563 ผู้อำนวยการ 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 60,000 บาท 
 

ที่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

จัดซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ 1.เครื่องวัดอุณหภูมิ 6,000 - 
2. กระปุกใส่เจลแอลกอฮอล์ 2,000 - 
3. กระปุกใส่สบู ่ 4,500 - 
4. น้ำยาทำความสะอาด 2,400 - 
5. เจลแอลกอฮอล์ 19,200 15,000 
6. หน้ากากอนามัย 2,300 - 
7. สบู่ล้างมือ 695 - 
รวม 37,095 15,000 

2 จัดทำปา้ยประชาสัมพนัธ์ 1. ไวนิลประชาสัมพนัธ ์ 7,905 - 

รวม 40,000 15,000 
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โครงการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลด้วยระบบการจัด 
  กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ IQ EQ AQ และพัฒนาการที่สมส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID19 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ลักษณะของโครงการ             ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางนันทวัน ปลั่งด ี
              กลุ่มบริหารงานวิชการ 
 
1. หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตราที ่26 กำหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 
ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้
สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมิน
ผู้เรียนตามวรรคหนึ่งใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญท่ีมีส่วน
เสริมสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลจำเป็นต้องมี
ลักษณะที่สอดคล้องกัน แต่ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการสอนกับการประเมินผลเป็นส่วนที่
ถูกแยกจากกัน ผลของการวัดประเมินคุณภาพไม่สามารถยืนยันความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้ จึง
เป็นสาเหตุให้การนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการประเมินการ
เรียนรู้จากรายงานผลการดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว่า 
ครูประเมินการเรียนรู้แยกเป็นคนละส่วนกับการเรียนการสอน ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนและ
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ไม่ได้รับรู้ว่าจะมีการประเมินตามที่ครูกำหนด ครูและโรงเรียนไม่นำผลการประเมินการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ นอกจากนี้จากข้อค้นพบจากการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า ครู
ประเมินการเรียนรู้แบบไม่ต่อเนื่องทำให้ไม่เห็นภาพพัฒนาการ จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียนที่สมบูรณ์ 
และครูยังขาดเครื่องมือที่มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและ
ผู้เรียน ซึ่งจะสะท้อนถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจากการร่วมวางแผนการพัฒนา
โรงเรียนพบว่า ปัญหาที่สำคัญที่ทำให้ผู้เรียนบางส่วนยังขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำ คือ กระบวนการวัดประเมินผลของครูผู้สอนยังไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของ
ตัวนักเรียน ขาดการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบ และครูผู้สอนยังมีความต้องการที่จะได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับเครื่องมือการวัดผล และประเมินผลทีส่อดคล้องกับสภาพจริงและเครื่องมือการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนทีส่อดคล้องกับการประเมิน O-NET และข้อสอบกลาง  

อีกท้ังสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมทั้งให้ส่วน
ราชการต้นสังกัดกําหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือเป็น
แนวทางให้แก่สถานศึกษา ในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติขึ้น เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ที่เก่ียวข้อง  

ดังนั้นโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จึงจัดทำโครงการวัดและประเมินผลขึ้น  เพ่ือให้ครูมีข้อสอบที่
ใช้ในการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้การตรวจข้อสอบออนไลน์ ระบบจะทำการ
วิเคราะห์ข้อสอบ และรายงานผลให้ครูผู้สอนได้นำข้อสอบไปพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ ไปสู่วิถีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านระบบทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาให้ครู มีความรูความเขาใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู 
  2.2 เพ่ือพัฒนาให้ครูมีทักษะในการออกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  
 2.3 เพ่ือพัฒนาให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน และครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ       
  4.1.1 ร้อยละ 70 ของครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด 
และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
            4.1.2 ร้อยละ 70 ของครูสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
            4.1.3 ร้อยละ 70 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก 
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
            4.1.4 ร้อยละ 70 ของครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
            4.1.5 ร้อยละ 70 ของครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ 
            4.1.6 ร้อยละ 100 ของครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  4.1.7 ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล  
         4.2 เชิงคุณภาพ 
 4.2.1 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา 
5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน 
   (plan) 

ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงานแต่งตั้ง
คณะทำงาน และเสนอขออนุมัติโครงการ  

พ.ค. 63 นางนันทวัน ปลั่งดี 

2. ดำเนินการ  
   (Do) 

 

2.1  ขออนุมัติโครงการ 
2.2  ดำเนินงานตามกิจกรรม 
  - การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
   - การพัฒนามาตรฐานการออกข้อสอบ และ
การนำเทคโนโลยีในการตรวจข้อสอบ 
   - การจัดการเรยีนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลและการใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การบริหารจัดการศึกษา 
   - การนิเทศการสอนทางไกล 

พ.ค. 63 
พ.ค.63-ก.พ.

64 
 

นางนันทวัน ปลั่งดี 

3. ตรวจสอบ 
  (Check) 

 

3.1 รายงานครั้งที่ 1 / 1-10 ต.ค.63 
3.2 รายงานครั้งที่ 2 / 1-10 มี.ค.64 
3.3 ประเมินโครงการ / 10-20 มี.ค.64 

ต.ค.63 – มี.ค.
64 

นางนันทวัน ปลั่งดี 
 

4. ประเมินผล
และรายงาน  
(Action) 

ขั้นรายงานผล (Report) 
-จัดทำรายงานการประเมินโครงการ 
ส่งงานแผนงานฯ / 21-31 มี.ค.64 

มี.ค. 64 นางนันทวัน ปลั่งดี 
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6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ พ.ค. 2563  -  มี.ค. 2564  
 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 7.1 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ(งบอุดหนุนทั่วไป สพฐ./ อบจ./อบต./เทศบาล/งบบริจาค) 
   7.1.1 งบอุดหุนนทั่วไป   จำนวน     3,000 บาท 
   7.1.2 งบเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน     35,000 บาท 
   7.1.3 งบอื่นๆ...............................  จำนวน   ……-…….. บาท 
 7.2 รวมงบประมาณทั้งหมด   จำนวน     38,000 บาท 
  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมหลกั/

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากร ดำเนินงาน งบลงทุน 

1 การพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

 1,500  พ.ค.63 - 
ก.พ.64 

นางนันทวัน ปลั่งดี 

2 การพัฒนามาตรฐานการ
ออกข้อสอบ และการนำ
เทคโนโลยีในการ
ตรวจข้อสอบ 

 1,500  พ.ค.63 - 
ก.พ.64 

นางนันทวัน ปลั่งดี 

3 การจัดการเรยีนการ
สอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลและ
การใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การบริหารจัดการศึกษา 

 34,000  พ.ค.63 - 
ก.พ.64 

นางนันทวัน ปลั่งดี 

4 การนิเทศการสอน
ทางไกล 

 1,000  พ.ค.63 - 
ก.พ.64 

นางนันทวัน ปลั่งดี 

 

7.3 ประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

1/2563 2/2563 
1 
 

การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

กระดาษ A4 ลวดเย็บกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กระดาษโฟโต้ เทปกาวย่น 
แฟ้ม กระดาษการ์ดสี เทปผ้าแลคซีน 

800 700 

รวม 800 700 
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2 การพัฒนามาตรฐานการ
ออกข้อสอบ และการนำ
เทคโนโลยีในการ
ตรวจข้อสอบ 

กระดาษ A4 ลวดเย็บกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กระดาษโฟโต้ เทปกาวย่น 
แฟ้ม เทปผ้าแลคซีน 

700 800 

รวม 700 800 
3 การจัดการเรียนการสอน

ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลและการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการ
บริหารจัดการศึกษา 

กระดาษ A4 ลวดเย็บกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กระดาษโฟโต้ เทปกาวย่น 
แฟ้ม กระดาษการ์ดสี  เทปผ้าแลคซีน 

17,000 17,000 

รวม 17,000 17,000 
4 การนิเทศการสอนทางไกล กระดาษ A4 ลวดเย็บกระดาษ เครื่อง

เย็บกระดาษ กระดาษโฟโต้          เทป
กาวย่น แฟ้ม กระดาษการ์ดสี เทปผ้า
แลคซีน 

500 500 

รวม 500 500 
รวม 19,000 19,000 

 

8.  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
8.1.1 ร้อยละ 70 ของครูของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 
- การสำรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- การสำรวจจาก
ครูผู้สอน 

 
- ทะเบียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบสำรวจการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

8.1.2 ร้อยละ 70 ของครูสามารถใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- การสำรวจการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

- ทะเบียน สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
- แบบสำรวจการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
8.1.3 ร้อยละ 70 ของครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิง
บวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

- การสำรวจการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

- ทะเบียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบสำรวจการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

8.1.4 ร้อยละ 70 ของครูมีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- การสำรวจการจัดทำ
ข้อสอบ 

- แบบสำรวจการทำข้อสอบ
กลางภาคและปลายภาค 
- ทะเบียนการส่ง ปพ.5 

8.1.5 ร้อยละ 70 ของครูมีเครื่องมือวัด
และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 

- การสำรวจการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ PLC 

- แบบรายงานการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
PLC  

8.1.6 ร้อยละ 100 ของครู ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- การสำรวจการนิเทศ - แบบนิเทศ 

8.1.7 ร้อยละ 100 ของครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 

- การสำรวจการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- แบบสำรวจการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
8.2.1 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการศึกษา 

 
- การสรุปรายงานการ
ดำเนินงาน 

 
- แบบสรุปรายงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 





ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์   อำเภอทัพทัน   จังหวัดอุทัยธานี 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
 

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 นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณศรี 
พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา 
พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป นายไพบูลย์     วรนัยพินิจ 

พฤษภาคม พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร ผอ.อดิศักดิ์  อินทรชื่น 
พัฒนางานวิชาการ                                   นายตระศักดิ์   แสงภักดี 
ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา 
ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศนศึกษา นายรุ่งโรจน์   เจนเจตวิทย ์
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม นางสุธัญญา   วรนัยพินิจ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายชยพล ชุรินทร 
พัฒนางานอาคารสถานที ่       นายตติย  พวงชื่น 
โรงเรียนวิถีพุทธ นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์ 

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

นายอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 

พัฒนาการสอนทักษะในการทำงานอาชีพ นายอนุชา  วิทยารัตน์   
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ นายนิเวศน์  ทิมปรางค์ 
ส่งเสริมสุขภาพนำสู่ทักษะกีฬา นายอภิรัตน์ สุจริต 



วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
กรกฎาคม โรงเรียนสีขาว นายอภิรัตน์   สุจริต    

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผลด้วยระบบการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนทางไกล 

นางนันทวัน ปลั่งดี 

สร้างฝันสู่ลูกมดแดง นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา 
สัมพันธ์กับชุมชน นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์ 
โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง   นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 
พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป นายไพบูลย์   วรนัยพินิจ 
สัมพันธ์กับชุมชน         นางสาวนิโรบล   พัฒนพงษ์ 
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงาน                   นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 

สิงหาคม พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์ 

บำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 
กันยายน ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศด้านศิลปะ  
นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสาวราณี  ศรีบัวบาล 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผลด้วยระบบการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนทางไกล 

นางนันทวัน ปลั่งดี 

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 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสังวาลย์  พงษ์จำปา 

สร้างฝันสู่ลูกมดแดง นางสาวธัญญารักษ์  นาคยา 
กุมภาพันธ์ 

 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณศรี 
ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 

 


