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1.1 พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ และส่งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอน

1.2 พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล

1.3 พัฒนากลุ่มบริหารท่ัวไป, ส านักผู้อ านวยการ

1.4 พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.5 พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน

1.6 พัฒนางานสารสนเทศ

1.7 พัฒนางานควบคุมภายใน

1.8 สัมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

1.9 ค่าสาธารณูปโภค

1.10 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ

2.1 ซ่อมแซม บ ารุง รักษาและพัฒนาส่ือกาเรียนการสอน

2.2 การวิจัยในช้ันเรียน

2.3 การนิเทศภายใน

2.4
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (พ.ศ. 2560)

3.1 เปิดบ้านทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

3.2 ค่ายบูรณาการการเรียนรู้

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

แผนด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ประจ าปีงบประมาณ 2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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3.3 ค่ายบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.4 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ม.1

3.5 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ม.2-3

3.6 แข่งขันทักษะทางวิชาการ

3.7 เวทีดาว

3.8 จัดซ้ืออุปกรณ์ลูกเสือ

3.9 ลูกเสืออาสาจารจร

3.10 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของผู้เรียน (ค่าวิทยากร)

3.11 พัฒนางานแนะแนว (งานแนะแนว)

3.12 พ่ีพบน้อง (งานแนะแนว)

3.13 เพ่ือคู่ใจ (งานแนะแนว)

3.14 การงานศึกษาและรวบรวม (งานแนะแนว)

3.15 งานป้องกันและส่งเสริม (งานแนะแนว)

3.16 ชุมนุม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

3.17 จัดซ้ือหนังสือส าหรับติวเข้ม O-net

3.18 พัฒนาทรัพยากรณ์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า

3.19 รักการอ่าน
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3.20 พัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุด

3.21 ห้องสมุดชีวิต

3.22 สัปดาห์ห้องสมุด

4.1 หมอภาษา

4.2 วันภาษาไทยแห่งชาติ

4.3 เพชรภาษาไทยคว้าชัยเพชรยอดมงกุฎ

4.4 ติวไทยไป O-net ม.6

4.5 สร้างศิลป์วรรรคดี

4.6 Thai ออนไลน์

4.7 ภาษาไทยสร้างสรรค์ ร้องร าท านองไทย

4.8 ภาษาไทยวันละค า

4.9 การอ่านเพ่ือสุทรียะ

4.10 เปิดโลกวรรณกรรมส าหรับเด็ก

4.11 วันสุนทรภู่ ร าลึกครูกวี

4.12 ไทยสุ่เส้นชัม O-Net ม.3

5.1 A-math & Sudoku

5.2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
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5.3 สัปดาห์คณิตศาสตร์

5.4 คลินิคคณิตศาสตร์

5.5 การพัฒนาสือและนวัตกรรม

5.6 โครงการคณิตศาสตร์

5.7 ยกผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์

6.1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

6.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

6.3 สัปดาห์นทรรศการวันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

6.4 Sciencec day trip

6.5 ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

6.6 ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

7.1 พัฒนาเว็บไซต์

7.2 โปรแกรมส านักงานสู่มืออาชีพ

7.3 Inforgtaphic อย่างมืออาชีพ

7.4 Coding อย่างมืออาชีพ

7.5 กราฟิกดีไซน์เนอร์

7.6 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
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8.1 พัฒนาส่ือเพ่ือการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

8.2 ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6

8.3 อบรม จัดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

8.4 หล่อเทียน แห่เทียนพรรษา

8.5 กฎหมายและระบบการปกครองโลก

9.1 English on Air on Friday

9.2 ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

9.3 ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

9.4 วัดทักษะทางภาษาอังกฤษ (Pre-GAT)

9.5 ตรุษจีนทวีธา

9.6 เรียนจีนให้ได้จีน

9.7 English Day Camp

9.8 สานฝันวันคริสต์มาส

9.9 พัฒนาส่ือและส่งเสริมความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

10.1 พัฒนาส่ือและส่งเสริมความสามารถทางด้านการแสดงและนาฏศิลป์

10.2 พัฒนาส่ือและส่งเสริมความสามารถทางด้านทัศนศิลป์

10.3 พัฒนาส่ือและส่งเสริมความสามารถดนตรีไทย
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม

10.4 พัฒนาส่ือและส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีสากล

10.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)

10.6
ส่งเสริมความสามารถองนักเรียนทางด้านการแสดงออก ศิลปะ 

ดนตรีสากลและวัมนธรรม

11.1 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

11.2 การพัฒนความสามารถเพ่ือการแข่งขันทักษะ

12.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

12.2 การแข่งขันกีฬาภายใน

12.3 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

12.4 การแข่งขันกีฬาภายนอก

13.1 พัฒนาบุคลากร

13.2
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าส่ือนวัตกรรม ปะกอบการเรียนการสอน

ส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา

13.3
อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครู เพ่ือมีและเล่ือนวิทยฐานะเกณฑ์ ว.21/2560
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13.4
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาศึกษาค้นคว้า

และสร้างองค์ความรู้

13.5 ศึกษาดูงานในประเทศ

13.6 อบรมพัฒนาครูแกนน าโรงเรียนคุณธรรม

13.7 จัดท าบัตรนักเรียน

13.8 จัดท าคุ่มือนักเรียน

13.9 ค่าจ้างบุคลากร

13.10 พัมนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา (กล้องวงจรปิด)

13.11 จัดงานวันส าคัญของชาติ

14.1 ทูบี นัมเบอร์วัน

14.2 ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรรมการนักเรียน

14.3 เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน

14.4 อบรมผู้น านักเรียน

14.5 สิบท่าสุภาพชน

14.6 คนดีศรีทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

14.7 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน

14.8 สถานศึกษาสีขาว
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14.9 พัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน

14.10 กิจกรรม classroom meeting

14.11 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

14.12 ส่งเสริมบุคลิกภาพผู้เรียน

14.13
ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

คุณธรรมของนักเรียน

14.15 โรงเรียนสุจริต

14.16 ส่งพ่ีอ าลาน้อง

15.1 ประชาสัมพันธ์

15.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี

15.3 ยานพาหนะและบริการ

15.4 ธงชาติและธงสัญลักษณ์

15.5 ยาและเวชภัณฑ์

15.6 พัฒนาวิทยุส่ือสาร

15.7 พัฒนางานโสตฯ

15.8 จัดซ้ืออุปกรณ์สวัสดิการ

15.11 ตรวจสุขภาพนักเรียน
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15.12 ประกันสุขภาพนักเรียน

15.13 วารสารโรงเรียน

งบส ารองเพ่ือการบริหาร



719,572.80      

30,000.00        

20,000.00        

44,089.20        

3,000.00         

3,000.00         

2,000.00         

10,000.00        

2,100,000.00    

170,000.00      

380,000.00      

150,000.00      

219,459.00      
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งบประมาณ
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282,150.00      

192,720.00      

398,640.00      

30,000.00        

5,000.00         

25,000.00        

50,000.00        

30,000.00        

10,000.00        
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3,500.00         

1,000.00         

12,000.00        

3,000.00         

3,000.00         

10,000.00        

1,000.00         

3,000.00         

3,000.00         

12,000.00        

10,000.00        
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2,000.00         

20,000.00        

15,000.00        

10,000.00        

10,000.00        

15,000.00        

10,000.00        

30,000.00        



แผนด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ

13,200.00        

4,000.00         

9,500.00         

2,500.00         

9,500.00         

65,000.00        

10,000.00        

4,000.00         

26,450.00        

14,060.00        

56,000.00        



แผนด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ

52,000.00        

40,000.00        

60,000.00        

20,000.00        

51,710.00        

31,040.00        

165,169.00      

10,000.00        

10,000.00        



แผนด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ

10,000.00        

55,000.00        

10,000.00        

30,000.00        

80,000.00        

1,020,000.00    

10,000.00        

82,000.00        

2,000.00         

3,000.00         

15,000.00        

5,000.00         

30,000.00        



แผนด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ

15,000.00        

5,000.00         

45,000.00        

5,000.00         

45,000.00        

523,669.00      

100,000.00      

15,000.00        

15,000.00        

5,000.00         

60,000.00        

45,000.00        

123,600.00      



แผนด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ประจ าปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ

309,000.00      

74,280.00        

628,440.00      


