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คำนำ 

 แผนปฏิบัติการประจำ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดทำข้ึนเพื่อใช้ในการปฏิบัติ

ราชการและรองรับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร    

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ตลอดจนครูและบุคลากรของโรงเรียน เพื ่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน            

ปีการศึกษา 2564  ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำ ปีการศึกษา 2564  ครูและบุคลากรทุก

ท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  

อักษรย่อ ท.ภ.ท. 

ที่ตั้ง   694/123 ถ. บางขุนเทียน – ชายทะเล แขวงท่าข้าม  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150   

โทรศัพท์ 02 – 849 – 3310  

สังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1    

E-mail address wetp2.2012@gmail.com  website   http://www.tpt.ac.th  

เนื้อที ่    50 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา 

 อาณาเขต ทิศเหนือ จรดกับพื้นท่ีของเอกชนประกอบอาชีพประมง 

    ทิศใต ้  จรดกับหมู่บ้านคุณาลัย 

    ทิศตะวันออก จรดกับพื้นท่ีของเอกชนประกอบอาชีพประมง 

    ทิศตะวันตก จรดกับพื้นท่ีของเอกชนประกอบอาชีพประมง 

เปิดสอนระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่1  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่6  

เขตพื้นที่บริการ  เขตบางขุนเทียน : แขวงท่าข้าม, แขวงแสมดำ 

เขตบางบอน : แขวงบางบอน 

  เขตจอมทอง : แขวงบางขุนเทียน, แขวงบางค้อ, แขวงบางมด  

คำขวัญประจำโรงเรียน  ลูกทวีธา บางขุนเทียน มีศักดิ์ศรี มีวินัย มีน้ำใจ มีคุณธรรม 

คติพจน์          “อตฺตานํ นาติวตฺ เตยฺย” หมายความว่า  “บุคคลไม่ควรลืมตน” 

ปรัชญาโรงเรียน   ความรู้และจริยธรรมเพื่อชีวิต 

เอกลักษณ์ อนุรักษ์ว่าวไทย 

อัตลักษณ์           สุภาพชนคนดี ทวีธา บางขุนเทียน 

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 
สมัยผู้อำนวยการสำเริง นิลประดิษฐ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก (บางกอกใหญ่) (พ.ศ.2517-

2521) โรงเรียนทวีธาภิเศกขณะนั้นเปิดสอน 2 รอบ คือ รอบเช้า และรอบบ่าย มีนักเรียนจำนวนมาก          

(96 ห้อง) พื้นที่โรงเรียนมีเพียง 11 ไร่เศษ ไม่เพียงพอต่อการรองรับนักเรียน ในวันคล้ายวันเกิดนายห้างอาทร    

สังขะวัฒนะ วันที ่ 17 เมษายน พ.ศ.2528 นายสำเริง นิลประดิษฐ์ ผู ้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก                    

นายมนูญ ไตรรัตน์ เลขานุการสมาคม พ.ต.อ.(พิเศษ) พลวุฒิ วิเศษสงวน และคณะกรรมการศิษย์เก่าหลายท่าน 

ได้ขอที่ดินในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นที่ดินของของนายห้างอาทร สังขะวัฒนะ เพื่อขยายโรงเรียนทวีธาภิเศก 

และท่านก็รับปากจะมอบให้ 

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2528 ในงานทวีธาสัมพันธ์ 90 ปี ทวีธาภิเศก นายห้างอาทร สังขะวัฒนะ 

นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นประธานจัดงาน ท่านได้แสดงเจตนามอบที่ดิน 50 ไร่ ต่อนายสุชาติ ไชยมะโน 
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ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียนในว ันน ั ้น ต ่อมาได ้ทำพิธ ีมอบกับ ฯพณฯ ชวน หล ีกภ ัย ร ัฐมนตร ีว ่ าการ

กระทรวงศ ึกษาธ ิการ ในสม ัยน ั ้น และทำการโอนกรรมส ิทธ ิ ์ ในท ี ่ด ินให ้แก ่กระทรวงการคลั ง                           

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2528  ผู้บริจาคท่ีดิน คือ นายอาทร – นางไสว สังขะวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ และท่านจะสร้างสนามกีฬาให้ 

ใน พ.ศ.2536 นายมนูญ ไตรรัตน์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก ซึ่งเป็นหลานชาย   

นายห้างอาทร สังขะวัฒนะ ได้เสนอต่อที่ประชุมสมาคมให้เร่งดำเนินการสร้างโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ เพ่ือสนอง

เจตนารมณ์และเป็นอนุสรณ์ให้ผู้บริจาคที่ดิน และควรสร้างในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงเรียนทวีธาภิเศก 

(พ.ศ.2538) พ.ต.อ.(พิเศษ) พลวุฒิ วิเศษสงวน นายกสมาคม ผู้อำนวยการกนก จันทร์ขจร และคณะกรรมการ

สมาคมเห็นชอบตามที ่ท่านเสนอ และมอบหมายให้โรงเรียนทวีธาภิเศกเป็นผู ้เสนอขอจัดตั ้งโรงเรียน          

ส่วนสมาคมจะดำเนินการหาทุนเพื่อเตรียมการปรับปรุงพ้ืนที่ 

ว ันท ี ่  19 เมษายน พ.ศ.2537 กระทรวงศ ึกษาธ ิการได ้ประกาศจ ัดต ั ้ ง โรงเร ียนร ัฐบาล                           

ช ื ่อโรงเร ียนเตร ียมอุดมศึกษาทว ีธาภ ิเศก ๒ ในสมัย ฯพณฯ ส ัมพันธ ์ ทองสมัคร ร ัฐมน ตร ีว ่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสามัญศึกษา โดยนางสมหมาย เอมสมบัติ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา          

ปฏิบัต ิราชการแทนอธิบดีกรมสามัญศึกษา (นายบรรจง พงศ์ศาสตร์) แต่งตั ้งนายกนก จันทร์ขจร                    

ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียนทวีธาภิเศก ปฏิบ ัต ิหน้าที ่ผ ู ้บร ิหารโรง เร ียนเตร ียมอุดมศึกษาทว ีธาภิเศก ๒                              

อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2537 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทวีธาภิเศก ๒ เริ่มรับนักเรียนในปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา ในปีแรก              

ร ับนักเร ียนชั ้น ม.4 ชาย หญิง จำนวน 2 ห้องเร ียน มีน ักเร ียน 77 คน แผนการเร ียนวิทยาศาสตร์                               

และศิลป์ภาษาฝรั่งเศส ฝากเรียนอยู่ที่โรงเรียนทวีธาภิเศก ครู อาจารย์ผู้สอนจากโรงเรียนทวีธาภิเศกทั้งหมด 

ว ันที ่  29 ส ิงหาคม พ.ศ.2537 ได ้ทำพิธ ีวางศ ิลาฤกษ์ในพื ้นท ี ่บร ิเวณโรงเร ีย นในป ัจจ ุบัน                               

โดย         ฯพณฯ สังข์ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2538 นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา แต่งตั้งนายทองปาน      

แวงโสธรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก รักษาการครูใหญ่โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ 

พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษาได้สั ่งโอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้โรงเรียนทวีธาภิเศก                   

และได้เริ่มเปิดรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2539 กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒”  

พ.ศ.2540 ได้ย้ายมาเปิดทำการสอนในที่ดินของตนเอง เลขที่ 91/123 หมู่ที่ 8 ถนนบางขุนเทียน

ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บนเนื ้อที ่ 50 ไร ่ 1 งาน 32 ตารางวา                                

ซึ ่งได้ร ับบริจาคจากนายอาทร สังขวัฒนะ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าทวีธาภิเศก รับนักเรียนชั ้น ม.1                           

รุ ่นแรกจำนวน 98 คน (นักเรียนชั ้น ม.2 ม.5 และ ม.6 ฝากเรียนอยู ่ที ่โรงเรียนทวีธาภิเศกตามเดิม)                     

ขณะนั้นมีอาคารชั่วคราว 4 ห้อง และโรงอาหารชั่วคราว ขนาด 4 ห้อง 

พ.ศ.2541 ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนทรงไทย 2 ชั้น โดยได้รับการบริจาคจากคุณหญิงวรรณา                  

สิริวัฒนภักดี จำนวน 6 ล้านบาท เพื ่อจัดเป็นห้องศูนย์วิทยบริการ เช่น ห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษา                       

ห้องคอมพิวเตอร์ และได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังนี้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 จึงกำหนดให้วันนี้                   

เป็นวันสถาปนาโรงเรียน 
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พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 424 ล (พิเศษ) และอาคารกึ ่งถาวร ซึ ่งแล้วเสร็จ                

และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2544 ทำให้สามารถรองรับนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น 

วันที่ 8 มกราคม 2558 โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โดยประกาศ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

ตราประจำโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ใช้ตราประจำโรงเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนทวีธาภิเศก ซึ่งมีท่ีมาของ

ตราสัญลักษณ์ ดังนี้ 

เนื่องด้วยในปีจอปี พ.ศ. 2441 ร.ศ.117 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ใน

รัชกาลที่ 31 เป็นเวลายาวนาน 2 เท่า ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พระบรมอัยกาธิราช) ทรง

ครองราชย์สมบัติ เมื ่อปีมะเส็ง พ.ศ.2352 ร.ศ.28 ถึงปีวอก พ.ศ.2367 ร.ศ.43 ใน รัชกาลที่ 6 ในวันที่                       

19 กรกฎาคม พ.ศ.2441 ได้ทรงโปรดจัดงาน บำเพ็ญพระราชกุศล "ทวีธาภิเศก" ถวายบรมอัยกาธิราช ณ พระ

ที่นั่งอัมรินทรวินิฉัย และสมโภชสิริราชสมบัติ ณ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ในงานพระราชพิธีทวีธาภิเศกนี้ ได้

ทรงโปรดเกล้า ให้ทำเหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 5 เสมอด้วยรัชกาลที่ 2 ทวีคูณ ร.ศ. 117 เพื่อพระราชทานแก่

ข้าราชการภายใน และข้าราชบริพารผู้ประกอบคุณงามความดี เหรียญที่ระลึกนี้มีเนื้อเงินกาไหล่ทองและเนื้อ

เงินลักษณะรูปทรงเหรียญแบบดาวห้าแฉกยกขอเส้นลวดสองชั้นหูเชื่อม แบบขวางภายใน มีลักษณะดังนี้ 

ด้านหน้า  

1. พระอุนาโลม ภายใต้พระอุณหิศ มีความหมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระ
นามเดิมว่า เจ้าฟ้ามงกุฎ พระอุณหิศก็คือพระมงกุฎ 

2. พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) มีความหมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมรพระ
นามเดิมว่า เจ้าฟา้จุฬาลงกรณ์ 

3. ครุฑยุดนาค มีความหมายถึงพระบรมราชสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ผู้เป็น
พระบรมราชอัยกา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

4. พระแสงขรรค์ไชยศรีและธารพระกรไขว้ มีความหมายถึง เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เนื่องในวโรกาส ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว เสด็จขึ ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติราชาภิเศก เมื ่อ 11 
พฤศจิกายน 2411 การเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้งสองนี้ เพ่ือแสดงว่าเป็นของสำหรับพระราชาธิบดี 

5. สายสร้อย เป็นรูปดอกประจำยามอยู ่เบ ื ้องใต้โล่ คือสังวาลย์เครื ่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับ
พระมหากษัตริย์ เพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคลอันสำคัญอย่างยิ่ง 

ด้านหลัง  จารึกว่า ที่รฤก รัชกาลที่ ๕ เสมอด้วยรัชกาล ที่ ๒ ทวีคูณ รัตนโกสินทร์ ๓๑ ศก ๑๑๗ 

ทำเนียบผู้บริหาร 
29 กรกฎาคม 2537  - 21 สิงหาคม 2539 นายกนก จันทร์ขจร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหาร 
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22 สิงหาคม 2539   - 18 ธันวาคม 2545 นายทองปาน แวงโสธรณ์ 
19 ธันวาคม 2545   - 20 กันยายน 2547 นางมณฑา โสมพงศ ์
21 กันยายน 2547  - 12 พฤศจิกายน 2549 นางอารีย์ ชินสุวรรณ 
13 พฤศจิกายน 2549  - 11 ธันวาคม 2550 นางจิรา อ่อนไสว 
12 ธันวาคม 2550  - 11 มกราคม 2551 นายจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล 
12 มกราคม 2551  - 19 เมษายน 2554 นายสนั่น ชนันทวารี 
20 เมษายน 2554  -                 2557 นายขวัญชัย ไกรธรรม 
3 มิถุนายน 2558 - 23 มกราคม 2560 ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส 
24 มกราคม 2560 - 19 พฤศจิกายน 2562 นายชาย จันทร์งาม 
20 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า 

 
 
 
 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรเขตบางขุนเทียนมีประมาณ 

166,000 คน รายได้เฉลี ่ยประชากร 360,000 บาทต่อคนต่อปี พื ้นที ่บริเวณรอบโรงเร ียนมีสภาพเป็น                      

ป่าชายเลน ประกอบด้วยต้นแสม ต้นโกงกาง ต้นฝาด ฯลฯ อาชีพหลักของคนในชุมชนคือ การเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ เลี้ยงกุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดำ ปลากะพง ปู หอยแครง หอยแมลงภู่ ซึ่งนับเป็นอาชีพ                      

ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี ส่วนกลุ่มประชากรที่อพยพเข้ามาใหม่มักจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่าน

ชุมชนหรือย่านอุตสาหกรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของ                

ชาวมอญเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือการเล่นสะบ้า ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญบางกระดี่ แขวงแสมดำ        

เขตบางขุนเทียน  

ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนมากประกอบอาชีพลูกจ้าง (ร้อยละ 60) รองลงมาประกอบอาชีพส่วนตัว    

(ร้อยละ 30) และรับราชการ (ร้อยละ 10) ตามลำดับ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวประมาณ 180,000 บาทต่อปี 

และมีประชากรเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน  

 

แผนที่สถานศึกษา 
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2. ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า วิทยฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ  

วุฒิการศกึษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยครูบ้ายสมเด็จเจ้าพระยา 

และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอก พลศึกษา  

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน   

2.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
2.2.1 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นางพัชรินทร์ เหมะธุลิน วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ  

วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 

2.2.2 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ 

นายสมคิดประสานพิมพ์ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ  

วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 

2.2.3 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายอธิวัฒน์ มะมิง วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 
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3. ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ต่ำกว่า ป.ตร ี ป.ตร ี สูงกว่า ป.ตร ี ต่ำกว่า ป.ตร ี ป.ตร ี สูงกว่า ป.ตร ี ต่ำกว่า ป.ตร ี ป.ตร ี สูงกว่า ป.ตร ี

ผู้บริหาร   1   1   4 
ครูประจำการ          

1. กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  5 1  6 1  5 2 
2. กลุ่มสาระฯ คณติศาสตร ์  9 1  7 2  7 2 
3. กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  8 1  11 3  11 2 
4. กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  6 2  4 3  5 1 
5. กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  3   3 1  3 1 
6. กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  4   4   4  
7. กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  7 1  4   3  
8. กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  8   8   8  
9. บรรณารักษ์   1   1   1 
10. ครูแนะแนว          

พนักงานราชการ  2 1  2 1  4 1 
ครูอัตราจ้าง  2   1   3  
ลูกจ้างประจำ 1   1   1   
ลูกจ้างชั่วคราว 2   2   2   
เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญช ี          
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด          
เจ้าหน้าที่สารบรรณ  1   1     

รวม 3 55 9 3 51 13 3 53 14 
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4. ข้อมูลจำนวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

จำนวน
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม จำนวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม จำนวน
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 160 80 240 6 138 92 230 6 137 81 218 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 132 117 249 6 166 94 260 6 141 73 214 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 145 82 227 6 122 116 238 6 181 95 276 

รวม 18 437 279 716 18 426 302 728 18 459 249 708 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 85 75 160 5 129 78 207 6 116 119 235 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 80 75 155 4 68 50 118 5 118 67 185 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 58 58 113 4 60 65 125 4 59 49 108 

รวม 12 223 208 431 13 257 193 450 15 293 235 528 
รวมทั้งหมด 30 660 487 1,147 31 683 495 1,178 33 752 484 1236 
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บทที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 

ทิศทางการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็น

ไทย 

2. พันธกิจ (Missions) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที ่เน้นการมีส่วนร่วมเพื ่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

3. เป้าประสงค์ (Objectives) 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ

บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจ

และความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม

บริบทของพ้ืนที่ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กลยุทธ์ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

   2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 กลยุทธ์ 1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

   2. ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ 1. ลดภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและ 
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      บุคลากรทางการศึกษา 

   2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการ 

      สื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

   3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่าง 

      มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการ 

      ทำงาน เกิดผลดารปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

   5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  

      การเป็นครมูืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

   6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนด่าวนเสีย วางแผน  

      สรรหา ย้ายโอนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ 

      จำเป็นของโรงเรียนและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ 1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

   2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

   3. ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการ 

      จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   4. ส่งเสริมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความ 

      รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 

   5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ และระดับตำบล 
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ทิศทางการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ บนพื้นฐานความเป็นไทย 

2. พันธกิจ (Missions) 
1. บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 

2. เสริมสร้างความเสมอภาค สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

4. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย 

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

3. เป้าประสงค์ (Objectives) 
1. ผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง 

2. บริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

3. นำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. นำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

5. องค์คณะบุคคลมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา 

6. ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค 

7. นักเรียนจบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

8. ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในทุกระดับชั้น 

9. อัตราการเรียนต่อของนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกระดับ 

10. ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

11. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน/ระบบประกันคุณภาพภายใน 

12. สถานศึกษาได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ สมศ. 

13. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 8 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ สูงเป็นอันดับหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

14. สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 

15. ผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

16. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

17. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

18. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ 

19. ผู้เรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์ของโลก 

20. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

21. ครูและบคุลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นประชาคมโลก 
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4. กลยุทธ์ (Strategies) 
1. พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

2. สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บนพื้นฐานความเป็นไทย 

5. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 
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ทิศทางการดำเนินงานโรงเรยีนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ปีการศึกษา 2563 - 2565 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มุ ่งเน้นการจัดการศึกษาสู ่มาตรฐานสากล สร้างพลโลก บนพื ้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม” 

2. พันธกิจ (Missions) 
1. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้น

นักเรียนเป็นสำคัญ พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

2. พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย และ  

พลโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เสริมสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเลือกใช้

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. สร้างความร่วมมือกับองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

6. บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

3. เป้าประสงค์ (Objectives) 
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์บนพื้นฐานของความเป็นไทย และเป็น 

พลโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  จัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีผลงานทางวิชาการท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

4. ครูและนักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมในการ

เข้าถึงองค์ความรู้ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. องค์กร เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
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4. กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Strategies) 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน: 

1.1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู ้ให้ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ ตามความ

ต้องการของนักเรียน 

1.3 เสริมสร้างนักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน มีทักษะการเรียนรู้ การทำงานและผลิตงาน

อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานของความไทย และ
เป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน: 

2.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

2.3 พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพด้าน 

ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 

2.4 พัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน: 

3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และหลักสูตร

มาตรฐานสากล 

3.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และ หลักสูตรมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และก้าวทันการเปลี ่ยนแปลงใน         

ยุคโลกาภิวัตน์ 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนานักเรียน อย่าง

ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้
ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน: 

4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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4.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

4.3 จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ร่วมกัน 

4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน: 

5.1 เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการประกัน 

คุณภาพทางการศึกษา 

5.2 พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

ชุมชนและองค์กรอื่นๆ 

5.4 ประสานความร่วมมือกับองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

 

5. กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน 

1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
4. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มี

จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีอัตลักษณ์ “สุภาพชน 

คนดี ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน” 
2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

           3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 

    จัดการเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 | หน้าที่ 16



บทที่ 3 
การจัดสรรงบประมาณ 

 

 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้ดำเนินการประมาณการรายรับและรายจ่าย 

รวมถึงจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ ดังนี้ 

1. การประมาณการรายรับและรายจ่าย ปีการศึกษา 2564 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงประมาณการรายรับ 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 708 2,478,000.00 623,040.00 
3,337,200.00 349,000.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 528 2,006,400.00 501,600.00 
เงินเหลือจ่าย  1,800,000.00 1,000,000.00 4,571,164.08  

รวม 1,236 3,284,400.00 2,124,640.00 7,908,364.08 349,000.00 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงประมาณการรายจ่าย 

รายการ 

แหล่งเงินงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 

เงินรายได ้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ
และกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

2,332,089.20  
 

 2,332,089.20 

กลุ่มบริหารทั่วไป 828,669.00  506,880.00 345,000.00 1,680,549.00 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 527,169.00  1,130,000.00  1,657,169.00 
กลุ่มบริหารวิชาการ 1,968,032.80 1,313,470.00 150,000.00 4,000.00 3,214,992.80 
งบสำรองฝ่ายบริหาร 628,440.00    628,440.00 

รวม 6,284,400.00 1,092,960.00 1,786,880.00 349,000.00 9,513,240.00 
 

2. การจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณดำเนินการ     3,051,500.00 บาท 

งบประมาณสำรอง (ร้อยละ 10)       628,440.00 บาท 

งบประมาณจัดสรรกลุ่มบริหาร    2,604,460.00 บาท 

 กลุ่มบริหารวิชาการ (ร้อยละ 70)   1,771,032.80 บาท 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 18)       390,669.00 บาท 

 กลุ่มบริหารทั่วไป (ร้อยละ 10)      390,669.00 บาท 
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 กลุ่มบริหารงบประมาณ 

และงานพัฒนาการศึกษา (ร้อยละ 2)         52,089.20  บาท 

รวม       6,284,400.00 บาท 
 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศกึษา เงินอ่ืนๆ 

1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.1 พัฒนากลุ่มบริหาร

วิชาการ และส่งเสริม
การผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน 

719,572.80          

1.2 พัฒนากลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

30,000.00          

1.3 พัฒนากลุ่มบริหาร
ทั่วไปและสำนัก
ผู้อำนวยการ 

20,000.00          

1.4 พัฒนากลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
และกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

44,089.20          

1.5 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและมาตรฐาน 

3,000.00          

1.6 พัฒนางานสารสนเทศ    3,000.00          

1.7 พัฒนางานควบคุม
ภายใน 

2,000.00         

1.8 สัมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี
งบประมาณ 2565 

10,000.00          

1.9 ค่าสาธารณูปโภค 2,100,000.00          
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศกึษา เงินอ่ืนๆ 

1.10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ยานพาหนะ 

170,000.00          

รวม 3,101,662.00    3,101,662.00 

2 โครงการพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2.1 ซ่อมแซม บำรุง รักษา

และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน 

380,000.00          

2.2 การวิจัยในชั้นเรียน  ไม่ใช้งบ          

2.3 การนิเทศภายใน  ไม่ใช้งบ          

2.4 จัดทำหลักสูตรสถาน 
ศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธ 
ศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 ไม่ใช้งบ          

รวม 380,000.00    380,000.00 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
3.1 เปิดบ้านทวีธาภิเศก  

บางขุนเทียน 
    150,000.00    

 

3.2 ค่ายบูรณาการการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  219,450.00        

3.3 ค่ายบูรณาการการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  282,150.00        

3.4 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนต
นารีและทัศนศึกษา ม.
1 

  192,720.00        

3.5 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนต
นารีและทัศนศึกษา ม.
2-3 

  398,640.00        

3.6 แข่งขันทักษะวิชาการ    70,000.00          
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศกึษา เงินอ่ืนๆ 

3.7 เวทีดาว  ไม่ใช้งบ          

3.8 จัดซื้ออุปกรณ์ลูกเสือ  ไม่ใช้งบ          

3.9 ลูกเสืออาสาจราจร  ไม่ใช้งบ          

3.10 จัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้าน 
ของผู้เรียน (ค่า
วิทยากร) 

30,000.00          

3.11 พัฒนางานแนะแนว 
(งานเเนะเเนว) 

5,000.00          

3.12 พ่ีพบน้อง (งาน
เเนะเเนว) 

25,000.00          

3.13 เพ่ือนคู่ใจ (งาน
เเนะเเนว) 

 ไม่ใช้งบ          

3.14 การงานศึกษาและ
รวบรวม (งาน
เเนะเเนว) 

 ไม่ใช้งบ          

3.15 งานป้องกันและส่งเสริม 
(งานเเนะเเนว) 

 ไม่ใช้งบ          

3.16 ชุมนุม (กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

 ไม่ใช้งบ          

3.17 จัดซื้อหนังสือสำหรับติว
เข้ม O-net 

50,000.00          

3.18 พัฒนาทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 

30,000.00          

3.19 รักการอ่าน     10,000.00         

3.20 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ห้องสมุด 

3,500.00          

3.21 ห้องสมุดมีชีวิต  ไม่ใช้งบ          

3.22 สัปดาห์ห้องสมุด  ไม่ใช้งบ          

รวม   223,500.00  1,092,960.00   150,000.00       -    1,466,460.00  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศกึษา เงินอ่ืนๆ 

4 โครงการบูรณาการทักษะทางภาษาและยกผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 
4.1 หมอภาษา 1,000.00          

4.2 วันภาษาไทยแห่งชาติ 12,000.00          

4.3 เพชรภาษาไทยคว้าชัย
เพชรยอดมงกุฎ 

 ไม่ใช้งบ          

4.4 ติวไทยไปโอเน็ต ม.๖  ไม่ใช้งบ          

4.5 สร้างศิลป์วรรณคดี 3,000.00          

4.6 Thai ออนไลน์ 3,000.00          

4.7 ภาษาไทยสร้างสรรค์  
ร้องรำทำนองไทย 

10,000.00          

4.8 ภาษาไทยวันละคำ 1,000.00          

4.9 การอ่านเพ่ือสุนทรียะ 3,000.00          

4.10 เปิดโลกวรรณกรรม
สำหรับเด็ก 

3,000.00          

4.11 วันสุนทรภู่ รำลึกครูกวี 12,000.00          

4.12 ไทยสู่เสน้ชัย O-NETม.๓  ไม่ใช้งบ          

รวม 48,000.00    48,000.00 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
5.1 A - math & Sudoku 10,000.00          

5.2 อัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

 ไม่ใช้งบ          

5.3 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 2,000.00          

5.4 คลินิคคณิตศาสตร์  ไม่ใช้งบ          

5.5 การพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรม 

20,000.00          

5.6 โครงงานคณิตศาสตร์  ไม่ใช้งบ          
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศกึษา เงินอ่ืนๆ 

5.7 ยกผลสัมฤทธิ์ทาง
คณิตศาสตร์ 

 ไม่ใช้งบ          

รวม 32,000.00    32,000.00 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ

นวัตกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

15,000         

6.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ภายใน
โรงเรียน 

10,000         

6.3 สัปดาห์นิทรรศการวัน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

10,000         

6.4 Science day trip 10,000         

6.5 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 ไม่ใช้งบ          

6.6 ปลูกจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

15,000         

รวม 60,000.00    60,000.00 
7 โครงการพัฒนางานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.1 พัฒนาเว็บไซต์ 10,000.00          

7.2 โปรแกรมสำนักงานสู่
มืออาชีพ 

 ไม่ใช้งบ          

7.3 Infographic อย่างมือ
อาชีพ 

 ไม่ใช้งบ          

7.4 Coding อย่างมืออาชีพ  ไม่ใช้งบ          

7.5 กราฟิกดีไซน์เนอร์  ไมใ่ช้งบ          

7.6 จัดซื้อสื่อ-วัสดุอุปกรณ์
ประกอบกิจกรรมการ

30,000.00     
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศกึษา เงินอ่ืนๆ 

เรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

7.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1,249,176.00   

รวม 40,000.00  1,249,176.00  1,289,176.00 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
8.1 พัฒนาสื่อเพ่ือกาจัดการ

เรียนรู้สังคมศึกษา 
13,200         

8.2 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสังคมศึกษาใน
ระดับชั้นม.3และ ม.6 

ไม่ใช้งบ         

8.3 อบรมและจัดสอบธรรม
ศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

      4,000   

8.4 หล่อเทียน แห่เทียน
เข้าพรรษา 

9,500         

8.5 กฏหมายและระบบการ
ปกครองโลก 

2,500         

รวม 25,200.00   4,000.00 29,200.00 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
9.1 English on Air on 

Friday 
 ไม่ใช้งบ          

9.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนภาษาอังกฤษ  
ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 ไม่ใช้งบ          

9.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนภาษาอังกฤษ  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  

 ไม่ใช้งบ          

9.4 วัดทักษะทางภาษา  ไม่ใช้งบ          
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศกึษา เงินอ่ืนๆ 

อังกฤษ (Pre-GAT) 

9.5 春节快乐 

ตรุษจีนทวีธา 

9,500         

9.6 天天学汉语 

เรียนจีนให้ได้จีน 

 ไม่ใช้งบ          

9.7 English Day Camp 65,000         

9.8 สานฝันวันคริสต์มาส 10,000         

9.9 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 

4,000         

รวม 88,500.00    88,500.00 
10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางศิลปะ     

10.1 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถด้านการ
แสดงและนาฏศิลป์ 

26,450         

10.2 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถด้าน
ทัศนศิลป์ 

14,060         

10.3 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถด้าน
ดนตรีไทย 

56,000         

10.4 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถทาง 
ดนตรีสากล 

52000         

10.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทางด้านศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

40,000         
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศกึษา เงินอ่ืนๆ 

10.6 ส่งเสริมความสามารถ
ของนักเรียนทางด้าน
การแสดงออก ศิลปะ 
ดนตรีและวัฒนธรรม 

 ไม่ใช้งบ          

รวม 188,510.00    188,510.00 
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพ      

11.1 พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

60,000.00         

11.2 การพัฒนความสามารถ
เพ่ือการแข่งขันทักษะ 

20,000.00         

รวม 80,000.00    80,000.00 
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษา       

12.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 51,710         

12.2 การแข่งขันกีฬาภายใน 31,040         

12.3 การแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

 ไม่ใช้งบ          

12.4 การแข่งขันกีฬา
ภายนอก 

 ไม่ใช้งบ          

รวม 82,750.00    82,750.00 

13 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล       
13.1 พัฒนาบุคลากร 165,169.00         

13.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทำสื่อนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการ
สอนสำหรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

      
10,000.00  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศกึษา เงินอ่ืนๆ 

13.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
แนวปฏิบัติของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งคร ูเพ่ือมีวิทยา
ฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.
21/2560 

      
10,000.00  

        

13.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 

      
10,000.00  

        

13.5 ศึกษาดูงานในประเทศ 55,000.00          

13.6 อบรมพัฒนาครูแกนนำ
โรงเรียนคุณธรรม 

10,000.00          

13.7 จัดทำบัตรนักเรียน     30,000.00      

13.8 จัดทำคู่มือนักเรียน     80,000.00      

13.9 ค่าจ้างบุคลากร 
 
  

    1,020,000.00      

13.10 พัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา (กล้อง
วงจรปิด) 

      
30,000.00  

        

13.11 จัดงานวันสำคัญของ
ชาติ 

      
82,000.00  

        

รวม 372,169.00  1,130,000.00  1,502,169.00 

14 โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      
14.1 ทูบ ีนัมเบอร์วัน 2,000.00          
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศกึษา เงินอ่ืนๆ 

14.2 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ
นักเรียน 

3,000.00          

14.3 เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 

 ไม่ใช้งบ          

14.4 อบรมผู้นำนักเรียน 15,000.00          

14.5 สิบท่าสุภาพชน  ไม่ใช้งบ          

14.6 คนดีศรีทวีธาภิเศก บาง
ขุนเทียน 

5,000.00          

14.7 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน 

 ไม่ใช้งบ          

14.8 สถานศึกษาสีขาว 30,000.00          

14.9 พัฒนาระบบช่วยเหลือ
นักเรียน 

15,000.00          

14.10 กิจกรรม Classroom 
meeting 

5,000.00          

14.11 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 45,000.00          

14.12 ส่งเสริมบุคลิกภาพ
นักเรียน 

 ไม่ใช้งบ          

14.13 ปฏิบัติการสร้าง
นวัตกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านคุณธรรม
ของนักเรียน 

5,000.00          

14.14 รณรงค์การสร้าง
แบบอย่างที่ดี(Role 
Model) ด้านคุณธรรม 

 ไม่ใช้งบ          

14.15 โรงเรียนสุจริต  ไม่ใช้งบ          

14.16 ส่งพี่อำลาน้อง  ไม่ใช้งบ          

รวม 125,000.00    125,000.00 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศกึษา เงินอ่ืนๆ 

15 โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป    
15.1 ประชาสัมพันธ์ 45,000.00          

15.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 

523,669.00          

15.3 ยานพาหนะและบริการ 100,000.00          

15.4 ธงชาติและธง
สัญลักษณ์ 

15,000.00          

15.5 ยาเวชภัณฑ์ 15,000.00          

15.6 พัฒนางานวิทยุสื่อสาร 5,000.00          

15.7 พัฒนางานโสตฯ 60,000.00          

15.8 จัดซื้ออุปกรณ์
สวัสดิการ 

45,000.00          

15.9 จัดซื้อพัดลมเพดาน
ขนาดใหญ่ 

      300,000.00  
 

15.10 จัดซื้เครื่องปรับอากาศ  
ห้องคอมฯ 

      45,000.00  
 

15.11 ตรวจสุขภาพนักเรียน     123,600.00      

15.12 ประกันสุขภาพนักเรียน     309,000.00      

15.13 วารสารโรงเรียน     74,280.00      

รวม 808,669.00  506,880.00 345,000.00 1,660,549.00 

16 งบสำรอง 10%  628,440.00     628,440.00 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,284,400.00 1,092,960.00 1,786,880.00 349,000.00 9,513,240.00 
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บทที่ 4 
โครงการและกิจกรรม 

 

 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้กำหนดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงาน

การศึกษาขัน้พื้นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

อีกท้ังสอดรับกับมาตรฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ได้กำหนดขึ้น ทั้งสิ้น 16 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2. โครงการพัฒนาครูเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

4. โครงการบูรณาการทักษะทางภาษาและยกผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. โครงการพัฒนางานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางศิลปะ 

11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพ 

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษา 

13. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

14. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

15. โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป 

ในแต่ละโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมภายใต้โครงการเพื่อส่งเสริมให้โครงการประสบความสำเร็จ ซึ่งมี

รายละเอียดทั้ง 15 โครงการ ดังนี้ 
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โครงการที่ 1 - โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1 พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 318,776     
2 พัฒนากลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
25,000     

3 พัฒนากลุ่มบริหาร
งบประมาณและงาน
นโยบายและแผน 

29,903     

4 พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 20,000     
5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
2564 

10,000     

6 ค่าสาธารณูปโภค 840,000     

7 ค่าน้ำมันชื้อเพลิง
ยานพาหนะ 

100,000     

8 จัดซื้อรถตู้เพ่ือการบริหาร
ของโรงเรียน 

  1,4000,000   

รวม 1,343,679  1,4000,000  2,753,679 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธที่              5. 

 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

     ข้อที่                   5.1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อ
รองรับการประกัน คุณภาพทางการศึกษา 
 

 5.2 
 

พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ 
 

 5.4 ประสานความร่วมมือกับองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
 

       ตัวชี้วัดที่               
 

24. 
 

ร้อยละของคะแนนความสามารถของผู้บริหารในการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการประกัน คุณภาพ
ทางการศึกษา 

 25. 
 

ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามในระดับดี 
 

 26. ร้อยละของจำนวนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที่ 1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   

แบบ นผ. 2.1 
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     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ตัวบ่งชี้ที่            2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหาร (administration) มีความสำคัญต่อการนำพาสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ที่กำหนดไว้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 กำหนดให้

กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา ทั ้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารงานทั่วไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง (มาตรา 9) แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( school 

based management) จึงเป็นรูปแบบการบริหารยุคใหม่ที่มีความเหมาะสมในการบริหารการศึกษา ดังนั้น

สถานศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาระบบงานด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

ทั่วไป ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมี  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และสามารถรองรับการกระจาย

อำนาจ และสามารถสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ สำหรับ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำ ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาได้ยึดแนวนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด

เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และนำเอาหลักการการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (มาตรา 48) นำมาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  

โครงการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำและมี

ศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมการจัดโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารงานมี
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการบริหารและการ

จัดการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำและมีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริมการจัดโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน  

2. ครโูรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 63 คน  

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. โรงเรียนมีผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

6. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1  พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 
และส่งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 สำรวจวัสดุสำนักงาน 
1.2 ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
1.3 ดำเนินการตรวจรับ 
1.4 สรุปและรายงานผล 

 
1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นางสาวจริยา ทศพร 
นางสาวฟารินทพิยนภิา ธีรดิษฐะกุล 

กิจกรรมที ่2  พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 สำรวจวัสดุสำนักงาน 
2.2 ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
2.3 ดำเนินการตรวจรับ 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นายศิรัตน์ บันลือพงศ์พันธุ์ 
นางสาวโสภิตา  ชุมพลชัย 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2.4 สรุปและรายงานผล 
กิจกรรมที ่3 พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปและ
สำนักผู้อำนวยการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 สำรวจวัสดุสำนักงาน 
3.2 ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
3.3 ดำเนินการตรวจรับ 
3.4 สรุปและรายงานผล 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นายอนันต์ ขันธะแพทย์ 

กิจกรรมที ่4 พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ
และกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 สำรวจวัสดุสำนักงาน 
4.2 ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
4.3 ดำเนินการตรวจรับ 
4.4 สรุปและรายงานผล 

ปี1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นายจิรพันธุ์ ทองขาว 
นางสาวนุชจิรา  
ศรีเจริญจิระ 

กิจกรรมที ่5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
5.2 ประสานแผน/นำไปหลอมรวมเป็น
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
5.3 จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 
5.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
5.5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  
ในภาคเรียนที่ 1/2563  
5.6  พัฒนางานสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.7  ประเมินผลการดำเนินงาน 
5.8  จัดทำสรุปและจัดทำแฟ้มโครงการ
รายงานผลการดำเนินงาน 
5.9  รายงานผลการดำเนินงาน/รายงาน
ประจำปี 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นายสมชาติ บุญเจือ 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 | หน้าที่ 34



กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่6 พัฒนางานสารสนเทศ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะทำงาน 
1.2 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 
1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
1.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นางสาวธัญชนก พงษ์เจริญ 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนางานควบคุมภายใน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
7.1 ประชุมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในจากกลุ่มบริหารทั้ง 4 ฝ่าย 
7.2 จัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
7.3 ส่งรายงานการควบคุมภายในไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นางสาวเบญจวรรณ  
หฤทัยสิริรัตน์ 

กิจกรรมที ่8 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2564 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
8.1 ประชุมคณะทำงาน 
8.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
8.3.ดำเนินการ 
8.4 ประเมินผลดำเนินการ 
8.5 สรุปและรายงานผลโครงการ 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์ 
นางสาวนุชจิรา ศรีเจริญจิระ 

กิจกรรมที ่9  ค่าสาธารณูปโภค 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
9.1 บันทึกขอเบิกเงินตามใบแจ้งหนี้ 
9.2 นำเงินสด/เซ็คไปชำระค่าไฟฟ้า  
นำ้ประปา โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต 
9.3 จัดทำสถิติ 
9.4 รายงานสรุปผล 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นางสาววิภาวรรณ กันยา 

กิจกรรมที ่10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ยานพาหนะ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นายจิรพันธุ์ ทองขาว 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
10.1 เบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
ตามใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ เงินอุดหนุน 

(รายหัว) 
เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

3,101,662.00    3,101,662.00  

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสรา้ง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 3,101,662.00    3,101,662.00  

 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 90 ของผลสำเร็จที่
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. สังเกต 
2. ประเมินโดยแบบประเมิน 

1. แบบประเมินผลสำเร็จที่การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร 

2. ร้อยละ 90 ของการจัด
โครงการ/กิจกรรม และมีผลการ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

1. สอบถาม 
2. สังเกต 
 

2. แบบสรุปโครงการ 

3. ร้อยละ 90 ของการใช้
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบการนิเทศ กำกับ
ติดตาม การดำเนินการตาม
กิจกรรมต่าง ๆ 

1. ร่องรอยจากการดำเนินการ
ติดตามการดำเนินการต่าง ๆ 
ด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

1. แบบสำรวจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนสามารถปฏิบัติราชการและมีผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิพล 

3. โรงเรียนจัดกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
               (นางพเยาว์ คนยงค์) 
  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
            (นายสมคิด ประสานพิมพ์) 
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
             (นายอาทิตย์  ชัยพิริยะศักดิ์) 
          หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 1 
โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการและส่งเสริมการผลิตสื่อและเอกสาร 

                     ประกอบการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวจริยา ทศพร  และนางสาวฟารินทิพยนิภา ธีรดิษฐะกุล 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการ เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินกิจกรรม 
3. สำรวจวัสด ุ
4. ดำเนินการกิจกรรม 
5. สรุป ประเมินผล 
6. รายงานผล 

719,572.80 ตลอดปีงบประมาณ นางสาวจริยา ทศพร  และ
นางสาวฟารินทิพยนิภา ธีรดิษฐะกุล 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 กระดาษA4 70g 812 รีม  85.00   69,020.00   

2 
กระดาษA4 80g 
(DoubleA) 207 รีม 

 105.00   21,735.00   

3 
กระดาษโปสเตอร์อ่อนสี 
คละสี 120 แผ่น 

 5.00   600.00   

4 
กระดาษฟลิปชาร์ท 70g 
55x80 ซม. สีขาว 25แผ่น 63 ห่อ 

 250.00   15,750.00   

5 
กระดาษการ์ด120g สี เขียว 
A4 28 ห่อ 

 85.00   2,380.00   

6 
กระดาษการ์ด120g สี ชมพู 
A4 27 ห่อ 

 85.00   2,295.00   

7 
กระดาษการ์ด120g สี ฟ้า 
A4 27 ห่อ 

 85.00   2,295.00   

8 
กระดาษการ์ด120g สี 
เหลือง A4 27 ห่อ 

 85.00   2,295.00   

9 
กระดาษการ์ด120g สี ขาว 
A4 35 ห่อ 

 85.00   2,975.00   

แบบ นผ. 2.2 
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ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 

10 
กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน 
(50 แผ่น) A4 26 ห่อ 

 200.00   5,200.00   

11 
กระดาษโฟโต้ A4-150g 50 
แผ่น 12 ห่อ 

 250.00   3,000.00   

12 กระดาษการ์ดสี F4-120g 6 ห่อ  100.00   600.00   

13 
กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า 
คละสี 18 ห่อ 

 350.00   6,300.00   

14 
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 
1210  18 กล่อง 

 125.00   2,250.00   

15 
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 
1213 14 กล่อง 

 135.00   1,890.00   

16 
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 
1215 12 กล่อง 

 145.00   1,740.00   

17 
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 
1217 12 กล่อง 

 160.00   1,920.00   

18 
กระดาษคำตอบแบบกา 60 
ข้อ 100 ห่อ 

 30.00   3,000.00   

19 
ปากกาไวท์บอร์ดไพล็อต  สี
น้ำเงิน  65 โหล 

 220.00   14,300.00   

20 
ปากกาไวท์บอร์ดไพล็อต  สี
แดง 65 โหล 

 220.00   14,300.00   

21 
หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด
ไพล็อต สีน้ำเงิน  65 โหล 

 660.00   42,900.00   

22 
หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด
ไพล็อต สีแดง 65 โหล 

 660.00   42,900.00   

23 เทปกาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว   120 ม้วน  30.00   3,600.00   
24 เทปกาวสองหน้าบาง ¾  นิ้ว 132 ม้วน  25.00   3,300.00   
25 เทปโฟม 3 เอ็ม 3 เมตร  39 ม้วน  115.00   4,485.00   

26 
เป็กดอกจันทร์ 2.5 นิ้ว 
(1ห่อมี10กล่อง) 12 ห่อ 

 280.00   3,360.00   

27 เทปผ้าแล็กซีน 2 นิ้ว  48 ม้วน  40.00   1,920.00   
28 เทปผ้าแล็กซีน 1.5 นิ้ว   65 ม้วน  36.00   2,340.00   
29 กาวย่น 1 นิ้ว คละสี  24 ม้วน  30.00   720.00   
30 กาวย่น 1.5 นิ้ว คละสี  33 ม้วน  35.00   1,155.00   
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ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
31 กาวย่น 2 นิ้ว คละสี  42 ม้วน  38.00   1,596.00   

32 
ซองขยายข้างใส่ข้อสอบ
ขนาดF4อย่างดีเนื้อสีทอง 200 ซอง 

 5.00   1,000.00   

33 
ซองกระดาษคำตอบฉบับ
คอมพิวเตอร์ ขนาด A5 3 ลัง 

 475.00   1,425.00   

34 
ซองจดหมายตราครุฑเนื้อ
หนา 12 กล่อง 

 300.00   3,600.00   

35 ขี้ผึ้งนับแบงค์ 12 ตลับ  35.00   420.00   
36 คลิปดำ 108 26 กล่อง  45.00   1,170.00   
37 คลิปดำ 111 31 กล่อง  25.00   775.00   
38 คลิปดำ 109 25 กล่อง  35.00   875.00   
39 คลิปดำ 110 25 กล่อง  25.00   625.00   
40 คลิปดำ 112 19 กล่อง  15.00   285.00   

41 
กระดาษคำตอบตรวจ
คอมพิวเตอร์ 80000 แผ่น 

 0.30   24,000.00   

42 
กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ 8 
ออนซ์ 62 ขวด 

 25.00   1,550.00   

43 หมึกเติมเครื่องตีเบอร์สีดำ 1 กล่อง  150.00   150.00   

44 
แฟ้มสันกว้าง F4 สัน 3 นิ้ว 
10 อัน 10 อัน 

 900.00   9,000.00   

45 
ปากกาลูกลื่น 0.5 มม.(แพ็ค
50ด้าม) 6 กล่อง 

 200.00   1,200.00   

46 ดินสอ 2B (แพ็ค50ด้าม) 6 กล่อง  55.00   330.00   
47 แฟลชไดร์ฟ 16GB 6 อัน  200.00   1,200.00   
48 หมึกเติมแทนประทับ  สีแดง 6 ขวด  13.00   78.00   

49 
หมึกเติมแทนประทับ  สีน้ำ
เงิน 6 ขวด 

 2.00   12.00   

50 เชือกฟาง  12 ม้วน  35.00   420.00   
51 เชือกขาว ยาว13 หลา 12 ม้วน  20.00   240.00   
52 ตระกร้าลวดวางเอกสาร 2 ใบ   85.00   170.00   
53 สก็อตเทปใส 1 นิ้ว / 2 นิ้ว 82 ม้วน  28.00   2,296.00   
54 เชือกฟาง 2.3 เมตร 6 ม้วน  35.00   210.00   
55 เชือกขาว ยาว13 หลา 6 ม้วน  20.00   120.00   
56 กระดาษ A3 80g 12 รีม  255.00   3,060.00   
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ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
57 แบบ ปพ. 1 ม.ต้น 12 เล่ม  250.00   3,000.00   
58 แบบ ปพ. 1 ม.ปลาย 8 เล่ม  250.00   2,000.00   
59 แบบ ปพ. 2 ม.ต้น 400 แผ่น  2.00   800.00   
60 แบบ ปพ. 2 ม.ปลาย 360 แผ่น  2.00   720.00   
61 แบบ ปพ. 3 ม.ต้น 200 แผ่น  5.00   1,000.00   
62 แบบ ปพ. 3 ม.ปลาย 200 แผ่น  5.00   1,000.00   
63 หมึกสีดำ 62 หลอด  855.00   53,010.00   
64 หมึกสีน้ำเงิน 1 หลอด  900.00   900.00   
65 มาสเตอร์สีดำ 62 ม้วน  2,550.00  158,100.00   
66 มาสเตอร์สีน้ำเงิน 1 ม้วน  1,705.00   1,705.00   
67 Toner HP 85a 12 กล่อง  2,350.00   28,200.00   

68 
Toner Brother bt-
6000BK 4 ล่อง 

 260.00   1,040.00   

69 Toner Brother bt-5000C 4 กล่อง  220.00   880.00   
70 Toner Brother bt-5000M 4 กล่อง  220.00   880.00   
71 Toner Brother bt-5000Y 4 กล่อง  220.00   880.00   

72 
Toner conon 3235/3245 
(เครื่องถ่าย) 5 หลอด 

 3,500.00   17,500.00   

73 
แผ่นพลาสติกปก A4 50
แผ่น 8 ห่อ 

 294.00   2,352.00   

74 กระดาษเกียรติบัตร 25000 แผ่น  3.00   75,000.00   
75 ปากกา Permanent 12 สี 33 ชุด  200.00   6,600.00   

76 

หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สีน้ำ
เงิน Brother DCP รุ่น 
T310 3 กล่อง 

 250.00   750.00   

77 

หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สี
เหลือง Brother DCP รุ่น 
T310 3 กล่อง 

 250.00   750.00   

78 
หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สีแดง 
Brother DCP รุ่น T310 3 กล่อง 

 250.00   750.00   

79 
หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สีดำ 
Brother DCP รุ่น T310 3 กล่อง 

 250.00   750.00   

80 
กระดาษ 100 ปอนด์แผ่น
ใหญ ่ 20 แผ่น 

 35.00   700.00   
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ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 

81 
กระดาษ 100 ปอนด์ A4 
100แผ่น 2 แพ็ค 

 250.00   500.00   

82 
ไส้แฟ้ม 0.5 mm A4 (100 
อัน) 6 แพ็ค 

 250.00   1,500.00   

83 
ลวดเสียบกระดาษ กลม 
(กล่อง 50 ตัว) 52 โหล 

 12.00   624.00   

84 

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 
3(24/6)(ใช้กับAROMA TS-
8H) 2 โหล 

 350.00   700.00   

85 

ปากกา Permanent 
ปากกาเคมีปากสักหลาด 2
หัว สีน้ำเงิน 4 โหล 

 250.00   1,000.00   

86 

ปากกา Permanent 
ปากกาเคมีปากสักหลาด 2
หัว สีแดง 3 โหล 

 250.00   750.00   

87 

ปากกา Permanent 
ปากกาเคมีปากสักหลาด 2
หัว สีดำ 3 โหล 

 250.00   750.00   

88 

ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 
65x122 ซม. หนา 3 มม. 
คละสี 17 แผ่น 

 75.00   1,275.00   

89 
ฟิวเจอร์บอร์ด 61x65ซม. 
หนา 2 มม. คละสี 15 แผ่น 

 45.00   675.00   

90 
ฟิวเจอร์บอร์ด 45x50ซม. 
หนา 2 มม. คละสี 16 แผ่น 

 35.00   560.00   

91 สติ๊กเกอร์ตีเส้น 5มม. คละสี 24 ม้วน  20.00   480.00   

92 
สติ๊กเกอร์ตีเส้น 10มม. คละ
สี 24 ม้วน 

 30.00   720.00   

93 
หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สีดำ 
Epson รุ่น L210 ดำ 3 กล่อง 

 250.00   750.00   

94 
หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สีดำ 
Epson รุ่น L210 แดง 3 กล่อง 

 250.00   750.00   

95 
หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สีดำ 
Epson รุ่น L210 นำเงิน 3 กล่อง 

 250.00   750.00   
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ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 

96 
หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สีดำ 
Epson รุ่น L210 เหลือง 3 กล่อง 

 250.00   750.00   

97 
หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สีดำ 
Epson รุ่น L3150 ดำ 3 กล่อง 

 250.00   750.00   

98 
หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สีดำ 
Epson รุ่น L3150 แดง 3 กล่อง 

 250.00   750.00   

99 
หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สีดำ 
Epson รุ่น L3150 น้ำเงิน 3 กล่อง 

 250.00   750.00   

100 
หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สีดำ 
Epson รุ่น L3150 เหลือง 3 กล่อง 

 250.00   750.00   

101 
กระดาษ A3 90g สำหรับ
พิมพ์สี 1 รีม 

 150.00   150.00   

102 
เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 
10 6 เครื่อง 

 105.00   630.00   

103 
เครื่องเจาะกระดาษ ขนาด
ใหญ ่ 1 เครื่อง 

 1,600.00   1,600.00   

104 กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว 15 อัน  55.00   825.00   

105 
หมึกปริ้นเครื่องพิมพ์สีดำ 
Hp รุ่น 28a ดำ 2 

กล่อง 
 2,500.00   5,000.00   

106 ไม้บรรทัดยาว 24 นิ้ว 1 กล่อง  234.80   234.80   
รวม 719,572.80  

 
2. ชื่อกิจกรรม   พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นายศิรัตน์ บันลือพงศ์พันธุ์ และนางสาวโสภิตา  ชุมพลชัย 

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
1.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 
1.4 จัดซื้อ/จัดจ้าง 
1.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 
นายศิรัตน์ บันลือพงศ์พันธุ์ 
นางสาวโสภิตา  ชุมพลชัย 
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ประมาณการรายจ่าย 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 กระดาษการ์ดสีขาว A4 120 

แกรม (210 แผ่น) 

2 แพ็ค 185.00 370.00 

  
2 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 

สีชมพู (210 แผ่น) 

2 แพ็ค 185.00 370.00 

  
3 กระดาษแบงค์สี A4 55 แกรม 

สีชมพู (แพ็ค250แผ่น) ONE 

1 แพ็ค 70.00 70.00 

 
4 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม 

สีฟ้า (210 แผ่น) 

2 แพ็ค 185.00 370.00 

  
5 กระดาษปก 150 แกรม สีขาว 

ฟ้า เขียว ชมพู 
4 แพ็ค 

150.00 600.00 
  

6 กระดาษปก 120 แกรม สี
เหลือง 

6 แพ็ค 
95.00 570.00 

  
7 หมึก  EPSON L805 C673 2 กล่อง 450.00 900.00   
8 หมึก  EPSON L805 M673 2 กล่อง 450.00 900.00   
9 หมึก  EPSON L805 LM673 2 กล่อง 450.00 900.00   
10 หมึก  EPSON L805 LC673 2 กล่อง 450.00 900.00   
11 หมึก  EPSON L805 BK673 5 กล่อง 450.00 2250.00   
12 หมึก  EPSON L805 Y673 3 กล่อง 450.00 1350.00   
13 หมึก  EPSON L360 แดง 4 กล่อง 250.00 1000.00   
14 หมึก  EPSON L360 น้ำเงิน 4 กล่อง 250.00 1000.00   
15 หมึก  EPSON L360 เหลือง 4 กล่อง 250.00 1000.00   
16 หมึก  EPSON L360 ดำ 4 กล่อง 250.00 1000.00   
17 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 

Cannon 4 ขวด 
3500.00 14000.00 

  
18 หมึก HP laser jet M252dw 2 กล่อง 650.00 1300.00   
19 ปลั๊กไฟ 5 ช่อง ยาว 10 เมตร 1 อัน 650.00 650.00  
20 ปลั๊กไฟ 4 ช่อง ยาว 5 เมตร 1 อัน 500.00 500.00  

รวม 30,000.00  
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3. ชื่อกิจกรรม   พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปและสำนักผู้อำนวยการ 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวสุดาดวง แก้วสวัสดิ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน  
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง  
4. ดำเนินการ  
5. ประเมินผลดำเนินการ  
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

20,000.00 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นางสาวสุดาดวง แก้วสวัสดิ์ 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ตลับหมึกโทนเนอร์เลเซอร์ 

12A ดำ HP 
4 ตลับ 3,045.00 12,180.00  

2. หมึกเติม EPSON L360 สีดำ 2 ขวด 240.00 480.00  
3. หมึก HP LaserJet 

1536dnf 
2 ตลับ 2,045.00 4,090.00  

4. หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
canon runner 3045 

1 ตลับ 3,250.00 3,250.00  

รวม 20,000.00  
 

4. ชื่อกิจกรรม  พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลัก นายจิรพันธุ์  ทองขาว 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. สำรวจวัสดุสำนักงาน 
2. ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
3. ดำเนินการตรวจรับ 
4. สรุปและรายงานผล 

44,089.22 ปีการศึกษา 
2564 

นายจิรพันธุ์  ทองขาว 
นางสาวนุชจิรา  
ศรีเจริญจิระ 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ลวดเสียบกระดาษแบบกลม 5 แพ็ค      80.00  400.00  
2. คลิปดำเบอร ์108 5 โหล      65.00  325.00  
3. คลิปดำเบอร ์110 6 โหล      30.00  180.00  
4. คลิปดำเบอร ์112 5 โหล      20.00  100.00  
5. กล่องเอกสาร 3 ช่อง 6 กล่อง    550.00  3,300.00  
6. ไส้แฟ้ม 100 ชิ้น/ซอง 17 ซอง    100.00  1,700.00  
7. แฟ้ม 2 ห่วง 590P/A4  

(คละสี) 
32 ชิ้น      65.00  2,080.00  

8. เทปผ้า 1.5 นิ้ว แบบหนา 5 แพ็ค      80.00  400.00  
9. กระดาษ A4 80 แกรม 30 รีม    105.00  3,150.00  
10. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10   24 กล่อง        7.00  168.00  
11. ซองน้ำตาล A4 แบบขยาย

ข้าง 
1 แพ็ค    320.00  320.00  

12. กล่องล้อเลื่อน 25 ลิตร 6 กล่อง    250.00  1,500.00  
13. สมุดบัญชี 1 โหล    172.00  172.00  
14. เก้าอ้ีบุหนังเทียม 1 ตัว 4,264.22 4,264.22  

15. หมึกปริ้นเตอร์ Epson 664 2 กล่อง 250.00 500.00  

16. หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 กล่อง 3,500.00 7,000.00  

17. Toner hp 79A 2 กล่อง 2,130.00 4,260.00  

18. Toner hp 19A 2 กล่อง 2,765.00 5,530.00  

19. Toner hp 12A 2 กล่อง 2,690.00 5,380.00  

20. Toner hp 48A 2 กล่อง 1,680.00 3,360.00  

รวม 44,089.22  
 
5. ชื่อกิจกรรม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก นายสมชาติ  บุญเจือ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประสานแผน/นำไปหลอมรวมเป็น
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
3. จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 

3,000.00 ปีการศึกษา 
2564 

นายสมชาติ  บุญเจือ 
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4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
5. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
6. พัฒนางานสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. ประเมินผลการดำเนินงาน 
8. จัดทำสรุปและจัดทำแฟ้มโครงการ
รายงานผลการดำเนินงาน 
9. รายงานผลการดำเนินงาน/รายงาน
ประจำปี 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าจัดทำรูปเล่มโครงการ 15 เล่ม 3,000.00 3,000.00  

รวม 3,000.00  
 
6. ชื่อกิจกรรม  พัฒนางานสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางธัญชนก  พงเจริญ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

3,000.00 ปีการศึกษา 
2564 

นางธัญชนก  พงเจริญ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าจัดทำรูปเล่มโครงการ 15 เล่ม 3,000.00 3,000.00  

รวม 3,000.00  
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7. ชื่อกิจกรรม  พัฒนางานควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวเบญจวรรณ  หฤทัยสิริรัตน์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในจากกลุ่มบริหารทั้ง 4 ฝ่าย 
2. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
3. ส่งรายงานการควบคุมภายในไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด 

2,000.00 ปีการศึกษา 
2564 

นางสาวเบญจวรรณ  
หฤทัยสิริรัตน์ 
นายสหวัฒน์  
แก้วประทับศรี 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าจัดทำรูปเล่มโครงการ 10 เล่ม 2,000.00 2,000.00  

รวม 2,000.00  
 
 

8. ชื่อกิจกรรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
ผู้รับผิดชอบหลัก นายอาทิตย์  ชัยพิริยะศักดิ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3. ดำเนินการ 
4. ประเมินผลดำเนินการ 
5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

10,000.00 ปีการศึกษา 
2564 

นายอาทิตย์  
ชัยพิริยะศักดิ์ 
นางสาวนุชจิรา  
ศรีเจริญจิระ 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าจัดทำรูปเล่มโครงการ 4 เล่ม 1,000.00 1,000.00 บาท 
2. ค่าอาหาร   9,000.00 9,000.00 บาท 

รวม 10,000.00 บาท 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 | หน้าที่ 48



9. ชื่อกิจกรรม  ค่าสาธารณูปโภค 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาววิภาวรรณ  กันยา 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. บันทึกขอเบิกเงินตามใบแจ้งหนี้ 
2. นำเงินสด/เซ็คไปชำระค่าไฟฟ้า  
น้ำประปา โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต 
3. จัดทำสถิติ 
4. รายงานสรุปผล 

2,100,000.00 ปีการศึกษา 
2564 

นางสาววิภาวรรณ  
กันยา 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าสาธารณูปโภค 12 เดือน 2,100,000.00 2,100,000.00 บาท 

รวม 2,100,000.00 บาท 
 
10. ชื่อกิจกรรม  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 

ผู้รับผิดชอบหลัก นายจิรพันธุ์  ทองขาว 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
ตามใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ 

170,000.00 ปีการศึกษา 
2564 

นายจิรพันธุ์  ทองขาว 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ยานพาหนะ 
12 เดือน 170,000.00 170,000.00 บาท 

รวม 170,000.00 บาท 
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โครงการที่ 2  - โครงการพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 ซ่อมแซม บำรุง รักษาและ
พัฒนา สื่อการเรียนการสอน 

380,000.00     380,000.00 

2 การวิจัยในชั้นเรียน  ไม่ใช้งบ     -  
3 การนิเทศภายใน  ไม่ใช้งบ     -  
4 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 ไม่ใช้งบ      -  

รวม 380,000.00     380,000.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 
 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาครูเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [ ] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ของครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     ข้อที ่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

หลักสูตรมาตรฐานสากล 
 3.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ หลักสูตรมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม 
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
นักเรียน อย่างต่อเนื่อง 

     ตัวชี้วัดที่ 12. ร้อยละของคะแนนความสอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษากับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรมาตรฐานสากล 

 14. ร้อยละของจำนวนครูที่สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 15. ร้อยละของจำนวนครูที่พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที ่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการ
สื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที ่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งชี้ที ่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

แบบ นผ. 2.1 
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 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้น หัวใจของการปฏิรูป

การศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยครูอาจารย์ในทุกสถานศึกษา

จะต้องเลิกการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สาระสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น เป็นการ

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเน้นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ พร้อมทั้งคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการปฏิรูปการ

เรียนรู้จึงควรเริ่มที่สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ มีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 7 ครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงในยุค

ปฏิรูปการศึกษามีจุดหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญาความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข โรงเรียนจึงต้องพัฒนาครู อาจารย์ ผู้ให้การอบรมสั่งสอนความรู้กับนักเรียนได้พัฒนาหลักการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 

แต่การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและมี

วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับอ่ืนได้อย่างมีความสุขนั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและพ้ืนฐานของแต่ละคนที่ไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นการแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพใกล้เคียงกันได้  ครูจะต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน วางแผนการนำ

สื่อและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

ส่งเสริมให้ครู บุคลากรของสถานศึกษา นำมาใช้ในการแก้ปัญหา  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิด

ประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาครูของโรงเรียนให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมการซ่อมแซม บำรุงรักษา สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูนำงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครโูรงเรียนทวีธาภิเศก  บางขุนเทียน จำนวน 63 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ครขูองโรงเรียนมีความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ ดีมาก 
2. สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ชำรุด ได้รับการซ่อมแซม บำรุงรักษา 

ร้อยละ 80 
3. ครูนำงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ80 

 
4. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

6. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1  ซ่อมแซม บำรุง รักษาและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 จัดทำโครงการ เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินกิจกรรม 

1.3 สำรวจสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทีใ่ช้

ในการจัดการเรียนการสอนที่ชำรุด  

1.4 ดำเนินการซ่อมแซม บำรุง รักษา 

1.5 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564 
 
 

นายจรัส พงศ์เจริญ 

กิจกรรมที ่2 การวิจัยในชั้นเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะทำงาน 

2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการฯ 

2.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

2.4 รวบรวมผลงานวิชาการงานวิจัยและ

 
 
22 ธันวาคม 2563 
8 มกราคม 2564 
 
12 มกราคม 2564 
26 กุมภาพันธ์ 2564 

นางสาวมะลิ  ศรีสุทโธ 
นายณัฎฐภูมินทร์  สุวรรณรงค ์
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาการศึกษา 

2.5 ประเมินผลการดำเนินงาน 

2.6 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

และรายงานผล 

 
5 มีนาคม 2564 
12 มีนาคม 2564 
 

กิจกรรมที ่3 การนิเทศภายใน  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะทำงาน 

3.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการฯ 

3.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตาม

โครงการ 

3.4 นิเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.5 นิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.6 นิเทศจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับ

มอบหมาย 

3.7 เก็บรวบรวมข้อมูล 

3.8 วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนิน

กิจกรรม 

3.9 หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการ 

3.10 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการและรายงานผลการประเมินต่อ

ผู้บริหาร 

 
 
5 มกราคม 2564 
7 มกราคม 2564 
 
8 มกราคม 2564 

 
8-12 กุมภาพันธ์ 2564 
8-12 กุมภาพันธ์ 2564 
8-12 กุมภาพันธ์ 2564 

 
31 มกราคม 2564 
5 กุมภาพันธ์ 2564 

 
12 กุมภาพันธ์ 2564 
 
16 กุมภาพันธ์ 2564 

นางสาวกุสุมา  บัวแก้ว 

กิจกรรมที ่4 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ประชุมคณะทำงาน 

4.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการฯ 

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1/2564 

นางสาวจริยา  ทศพร  
และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

4.4 รวบรวมหลักสูตรกลุ่มสาระ 

4.5 ประเมินความสอดคล้องหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

4.6 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

และรายงานผล 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร 380,000    380,000  
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

      

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสรา้ง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 380,000    380,000  

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูของโรงเรียนมี
ความสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับ ดีมาก 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 

1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

2. สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ที่ชำรุด ได้รับการซ่อมแซม 
บำรุงรักษา ร้อยละ 80 

2. ความพึงพอใจในการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

2. แบบสำรวจความพึงพอใจ 

3. ครูนำงานวิจัยในชั้นเรียนมา
ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

3. สำรวจร้อยละของครูที่ส่ง
งานวิจัยในชั้นเรียน 

3. แบบประเมินการส่งงานวิจัย
ในชั้นเรียน 
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ทางการเรียนของนักเรียน  
ร้อยละ80 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับแผนการ

จัดการเรียนการ 

2. มีการพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวจริยา  ทศพร) 
ตำแหน่ง................................................. 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
           (นางพัชรินทร์  เหมะธุลิน) 
    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
             (นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 2  
โครงการ พัฒนาครูเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

1. ชื่อกิจกรรม  ซ่อมแซม บำรุง รักษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบหลัก นายจรัส  พงเจริญ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1 จัดทำโครงการ เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

1.2 ประชุมชี้แจงและแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 

1.3 สำรวจสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ชำรุด  

1.4 ดำเนินการซ่อมแซม บำรุง รักษา 

1.5 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

380,000.00 1 ตุลาคม 2563 
–  
30 กันยายน 
2564 
 

นายจรัส  พงเจริญ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ซ่อมแซม บำรุง รักษาและ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
   380,000.00  

รวม 380,000.00  
 

2. ชื่อกิจกรรม  การวิจัยในชั้นเรียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวมะลิ  ศรีสุทโธ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ประชุมคณะทำงาน 
2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการฯ 
2.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
2.4 รวบรวมผลงานวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
2.5 ประเมินผลการดำเนินงาน 

ไม่ใช้งบ  
22 ธันวาคม 
2563 
8 มกราคม 2564 
 
12 มกราคม 
2564 
26 กุมภาพันธ์ 
2564 

1.นางสาวมะลิ  ศรีสุท
โธ 
2. นายณัฎฐภูมินทร์  
สุวรรณรงค์ 

แบบ นผ. 2.2 
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2.6 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
และรายงานผล 
 

 
5 มีนาคม 2564 
12 มีนาคม 2564 
 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบ    -  

รวม -  
 

3. ชื่อกิจกรรม  การนิเทศภายใน 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวกุสุมา  บัวแก้ว 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ประชุมคณะทำงาน 
3.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการฯ 
3.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 
3.4 นิเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.5 นิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.6 นิเทศจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย 
3.7 เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.8 วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม 
3.9 หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการ 
3.10 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการและรายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

5 มกราคม 2564 
7 มกราคม 2564 
 
8 มกราคม 2564 

 
8-12 กุมภาพันธ ์
2564 
8-12 กุมภาพันธ ์
2564 
8-12 กุมภาพันธ ์
2564 

 
31 มกราคม 2564 
5 กุมภาพันธ ์2564 

 
12 กุมภาพันธ์ 2564 
 
16 กุมภาพันธ์ 2564 
 

นางสาวกุสุมา   
บัวแก้ว 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบ    -  

รวม -  
 

4. ชื่อกิจกรรม  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
                    ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวจริยา ทศพร 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ประชุมคณะทำงาน 
4.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการฯ 
4.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
4.4 รวบรวมหลักสูตรกลุ่มสาระ 
4.5 ประเมินความสอดคล้องหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
4.6 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
และรายงานผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 1/2564 

นางสาวจริยา ทศพร
และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบ    -  

รวม -  
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โครงการที่ 3  - โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 เปิดบ้านทวีธาภิเศก บางขุน
เทียน 

   150,000.00   150,000.00 

2 ค่ายบูรณาการการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

  219,450.00     219,450.00  

3 ค่ายบูรณาการการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

  282,150.00     282,150.00  

4 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี
และทัศนศึกษา ม.1 

  192,720.00     192,720.00  

5 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี
และทัศนศึกษา ม.2-3 

  398,640.00     398,640.00  

6 แข่งขันทักษะวิชาการ  70,000.00       70,000.00  
7 เวทีดาว  ไม่ใช้งบ      -  
8 จัดซื้ออุปกรณ์ลูกเสือ  ไม่ใช้งบ      -  
9 ลูกเสืออาสาจราจร  ไม่ใช้งบ      -  
10 "จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ

เฉพาะด้าน 
 30,000.00  

  
  30,000.00  

11 ของผู้เรียน (ค่าวิทยากร)"  5,000.00      5,000.00  
12 พัฒนางานแนะแนว (งาน

เเนะเเนว) 
 25,000.00  

  
  25,000.00  

13 เพ่ือนคู่ใจ (งานเเนะเเนว)  ไม่ใช้งบ      -  
14 การงานศึกษาและรวบรวม 

(งานเเนะเเนว) 
 ไม่ใช้งบ  

  
  -  

15 งานป้องกันและส่งเสริม 
(งานเเนะเเนว) 

 ไม่ใช้งบ  
  

 - 

16 ชุมนุม (กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

 ไม่ใช้งบ  
  

  -  

17 จัดซื้อหนังสือสำหรับติวเข้ม 
O-net 

 50,000.00  
  

  50,000.00  
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ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อ่ืนๆ 

18 พัฒนาทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 

 30,000.00  
  

  30,000.00  

19 รักการอ่าน  10,000.00      10,000.00  
20 พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ห้องสมุด 
 3,500.00  

  
  3,500.00  

21 ห้องสมุดมีชีวิต  ไม่ใช้งบ      -  
22 สัปดาห์ห้องสมุด  ไม่ใช้งบ      -  

รวม 223,500.00  1,092,960.00   150,000.00   1,466,460.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธที่ 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล 
     ข้อที ่ 1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ 

ตามความต้องการของนักเรียน 
 1.3 เสริมสร้างนักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน มีทักษะการเรียนรู้ การ

ทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.3 จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน 

ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ 
     ตัวชี้วัดที่ 4. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความถนัดและ

ศักยภาพ ตามความต้องการของนักเรียนในระดับดีขึ้นไป 
 5. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนของวิชาการศึกษาค้นคว้าและการ

สร้างองค์ความรู้ในระดับดีขึ้นไป 
 20. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 21. ร้อยละของจำนวนในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 22. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 28. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

โรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน  สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที ่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
     ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

แบบ นผ. 2.1 
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 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และ

ปัญญา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่กำหนดให้สถานศึกษา

ต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ

คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6)  

นอกจากนี้ในการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน มนุษย์รับรู้ข่าวสารต่างๆ มากมาย  ซึ่งจะต้องพิจารณาและ

วิเคราะห์ถึงข่าวสารต่างๆที่ได้รับว่ามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงใด  

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ได้กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษา

ไว้ว่า“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า

ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะความรู้และทักษะในด้านที่

ตนเองถนัด เพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร

การศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะความสามารถทางวิชาการและมี 

ศักยภาพในทุกด้าน ตลอดจนเป็นการเพ่ิมพูนทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนต้อง

ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ และสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด การแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ และเสนอผลงาน 

     ดังนั้นการจะทำให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว สถานศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและคิดวิเคราะห์

สังเคราะห์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะด้านวิชาการ 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 

2. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 63 คน 
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เชิงคุณภาพ 

3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 

4. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

6. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1 เปิดบ้านทวีธาภิเศก บางขุน
เทียน ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2. วางแผนการปฏิบัติงาน 
1.3. ดำเนินกิจกรรม 
1.4. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

มกราคม 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
มีนาคม 2564 

นายวีรพล  ธรรมรักษ ์

กิจกรรมที ่2 ค่ายบูรณาการการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
2.1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.2. วางแผนการปฏิบัติงาน 
2.3. ดำเนินกิจกรรม 
2.4. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ธันวาคม 2563 
มกราคม 2564 
มกราคม 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 

นายวีรพล  ธรรมรักษ ์

กิจกรรมที ่3 ค่ายคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้และครู
ประจำชั้น 
3.2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม 
3.3. ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
3.4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

ตุลาคม 2563 – 
มกราคม 2564 

นายวิโรจน์   
สายบุญมี 

กิจกรรมที่ 4  ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี
และทัศนศึกษา ม.1 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ธันวาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นายจินต์ตรัย พรตด้วง 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.2. ดำเนินกิจกรรม 
4.3. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
กิจกรรมที่ 5  ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี
และทัศนศึกษา ม.2-3 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
5.2. ดำเนินกิจกรรม 
5.3. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 

ธันวาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

กิจกรรมที่ 6  แข่งขันทักษะวิชาการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการแข่งขัน 
ทางวิชาการ 
6.3 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการ
ทุกสาขาวิชากับหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา 
6.4 ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน 
ระดับกลุ่ม เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด และ
ระดับชาติ 
6.5 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวฟารินทิพยนิภา 
ธีรดิษฐะกุล 

กิจกรรมที่ 7  เวทีดาว 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
7.1ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
7.2 ประชาสัมพันธ์นักเรียนทราบ 
7.3 ดำเนินการรับสมัครนักเรียน 
7.4 ประกาศตารางกำหนดการแสดงของ
โรงเรียน 
7.5 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 
1 ธันวาคม 2563 
31 ธันวาคม 2563 
20 มกราคม 2564 
31 มกราคม 2564 
 
5 มีนาคม 2564 

นายณัฎฐภูมินทร์  สุวรรณ
รงค์ 

กิจกรรมที่ 8 จัดซื้ออุปกรณ์ลูกเสือ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
8.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
8.2 ดำเนินกิจกรรม 

ธันวาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นายจินต์ตรัย พรตด้วง 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
8.3 สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
กิจกรรมที่ 9  ลูกเสืออาสาจราจร 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
9.1ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
9.2 จัดทำคำสั่ง 
9.3 ดำเนินการ 
9.4 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 
1 ธันวาคม 2563 
31 ธันวาคม 2563 
20 มกราคม 2564 
31 มกราคม 2564 
5 มีนาคม 2564 

นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

กิจกรรมที่ 10  จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านของผู้เรียน (ค่าวิทยากร) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
10.1ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
10.2 จัดหาวิทยากร 
10.3 ดำเนินการ 
10.4 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ตลอดปีงบประมาณ นางสาวมะลิ  ศรีสุทโท 

กิจกรรมที่ 11 พัฒนางานแนะแนว 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
11.1.ประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
11.2.วางแผนการจัดกิจกรรมแต่ละระดับให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานแนะแนวและตัวชี้วัด 
ทักษะชีวิต 
ขั้นดำเนินการ 
11.1.จ ัดทำแผนการจ ัดก ิจกรรมแต ่ละ
ระดับชั้น 
11.2.จ ัดทำสื ่อ/เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรม 
11.3.ตรวจ/วิเคราะห์ผลงานจากการเข้า
ร่วม 
กิจกรรมของนักเรียน 
11.4.บันทึกหลังสอนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
ขั้นติดตามผลและประเมินผล 
11.1ส ัง เกตความสนใจในการเข ้าร ่วม
กิจกรรม 

ธันวาคม 2563 ถึง 
กันยายน 2564 

นายชลชาติ สร้อยทอง 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
11.2.ผลงานนักเรียนในสมุดบันทึก/ใบงาน 
11.3.ประเมินความรับผิดชอบในการเข้า
ร่วม 
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียน 
กิจกรรมที่ 12 พี่พบน้อง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
- ตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ออกแบบการจัดกิจกรรมพ่ีพบน้อง 
ขั้นดำเนินการ 
- ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมพ่ีพบน้อง 
- สรุปข้อมูลช่วง ๆ แล้วแต่เหมาะสม 
ขั้นติดตามประประเมินผล 
- สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัด
กิจกรรม 
- นำข้อมูลไปแก้ปัญหา พัฒนาต่อยอด 

มีนาคม 2564 นายชลชาติ สร้อยทอง 

กิจกรรมที่ 13 เพื่อนคู่ใจ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
- ตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ออกแบบเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ 
ขั้นดำเนินการ 
- ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
- ดำเนินการให้คำปรึกษาระหว่างเพ่ือนกับ
เพ่ือน 
- สรุปข้อมูลช่วง ๆ แล้วแต่เหมาะสม 
ขั้นติดตามประประเมินผล 
- สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 
- นำข้อมูลไปแก้ปัญหา พัฒนาต่อยอด 

ธันวาคม 2563 ถึง 
กันยายน 2564 

นายชลชาติ สร้อยทอง 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 14 การงานศึกษาและรวบรวม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
- ตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ออกแบบเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ 
ขั้นดำเนินการ 
- ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
- ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 
- สรุปข้อมูลช่วง ๆ แล้วแต่เหมาะสม 
ขั้นติดตามประประเมินผล 
- สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 
- นำข้อมูลไปแก้ปัญหา พัฒนาต่อยอด 

ธันวาคม 2563 ถึง 
กันยายน 2564 

นายชลชาติ สร้อยทอง 

กิจกรรมที่ 15 งานป้องกันและส่งเสริม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
- ตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมชี้แจงกับผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นดำเนินการ 
- แจ้งกำหนดการ เอกสาร และรูปแบบ 
การเก็บข้อมูล SDQ 
- ครูที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลSDQ 
- แปลผลข้อมูลเพื่อช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มเสี่ยง ส่งต่องานแนะแนว 
- เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ 
ขั้นติดตามประประเมินผล 
- นำข้อมูลไปแก้ปัญหา พัฒนาต่อยอด 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
- จัดทำรายงานสรุปกิจกรรมโครงการ 
เสนอแก่ผู้บริหาร 

ธันวาคม 2563 ถึง 
กันยายน 2564 

นายชลชาติ สร้อยทอง 

กิจกรรมที่ 16  ชุมนุม (กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ นายณัฎฐภูมินทร์  สุวรรณ
รงค์ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
16.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
16.2 ประชุมครูแจ้งชื่อชุมนุม 
16.3 นักเรียนเลือกชุมนุม 
16.4 จัดกิจกรรมชุมนุม 
16.5 สรุปและรายงานผล 
กิจกรรมที่ 17 จัดซื้อหนังสือสำหรับติวเข้ม 
O-net 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
17.1.ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ 
17.2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
17.3.ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ 
17.4. เบิกจ่ายเงิน 
17.5. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ตุลาคม 2563 
 

พฤศจิกายน 2563 
ธันวาคม 2563 
-สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

น.ส.สมพร พรประสิทธิ์ 

กิจกรรมที่ 18  พัฒนาทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
18.1.ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ 
18.2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
18.3.ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ 
18.4. เบิกจ่ายเงิน 
18.5. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ตุลาคม 2563 
 

พฤศจิกายน 2563 
ธันวาคม 2563 
-สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

น.ส.สมพร พรประสิทธิ์ 

กิจกรรมที่ 19  รักการอ่าน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
19.1.ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ 
19.2.ประชาสัมพันธ์นักเรียน 
19.3.จัดกิจกรรม  
   19.3.1 นักเรียนบันทึกรักการอ่านในสมุด
รักการอ่าน 
    19.3.2 ประกวดกิจกรรมรักการอ่าน  

ตุลาคม 2563 
 

พฤศจิกายน 2563 
ธันวาคม 2563 
-สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

น.ส.สมพร พรประสิทธิ์ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    19.3.2 มอบรางวัลและเกียรติบัตร 
19.4. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 20  พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ห้องสมุด 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
20.1.ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ 
20.2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
20.3. ดำเนินงานจัดจ้าง จัดซื้อบำรุงวัสดุ
และอุปกรณ์ 
    20.3.1 ค่าซ่อมระบบฐานข้อมูลห้องสมุด 
    20.3.2 ค่าบริการ  
20.4. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ตุลาคม 2563 
 

พฤศจิกายน 2563 
ธันวาคม 2563-
กรกฎาคม 2564 

 
 

สิงหาคม 2564 

น.ส.สมพร พรประสิทธิ์ 

กิจกรรมที่ 21  ห้องสมุดมีชีวิตกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
21.1. จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
21.2. กำหนดแผนปฏิบัติการกิจกรรมและ 
   จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม 
21.3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 
21.4. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียนที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์
และคณะครูห้องสมุด 

กิจกรรมที่ 22  สัปดาห์ห้องสมุด 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
22.1. จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
22.2. กำหนดแผนปฏิบัติการกิจกรรมและ 
   จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม 
22.3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 
22.4. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม 

ตลอดภาคเรียนที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 
2564 

นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์
และคณะครูห้องสมุด 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวม หมายเหตุ 
เงิน

อุดหนุน 
(รายหัว) 

เงิน
อุดหนุน 

(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อ่ืนๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ) 

      

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
ก่อสร้าง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม     1,466,460  

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์   มีสมรรถนะสำคัญ 

1. สอบถาม 1. แบบสอบถาม 

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการ
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้และการวัดผลประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพ  

2. สอบถาม 2. แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนร่วมกิจกรรมตามความสนใจครบตามหลักสูตร 

2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวจริยา  ทศพร) 
     ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
           (นางพัชรินทร์  เหมะธุลิน) 
    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
           (นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 3 
1. ชื่อกิจกรรม  เปิดบ้านทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก นายวีรพล ธรรมรักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน 
3. ดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

150,000 
(เงินรายได้
เหลือจ่าย) 

มกราคม 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
มีนาคม 2564 

นายวีรพล  ธรรมรักษ ์

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าสนับสนุนกิจกรรม  8  

กลุ่มสาระฯ 
8 กิจกรรม 5,000.00 40,000.00  

2. ค่าจัดสถานที่   30,000.00 30,000.00  
3. ค่าสนับสนุนรถรับส่ง   30,000.00 30,000.00  
4. ค่าสนับสนุนการแข่งขัน   20,000.00 20,000.00  
5. ค่าสนับสนุนการแสดงเปิด

งาน 
  5,000.00 5,000.00  

6. ค่าของที่ระลึกโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

  15,000.00 15,000.00  

7. ป้ายไวนิล 1 ป้าย 10,000.00 10,000.00  
รวม 150,000.00  

 
2. ชื่อกิจกรรม   ค่ายบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  นายวีรพล  ธรรมรักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน 
3. ดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

219,450 ธันวาคม 2563 
มกราคม 2564 
มกราคม 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 

นายวีรพล  ธรรมรักษ ์

 

 

แบบ นผ. 2.2 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าดำเนินการจัดกิจกรรม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

231 คน 950.00 219,450.00  

รวม 219,450.00  
 

3. ชื่อกิจกรรม   ค่ายคณิตศาสตร์ 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นายวิโรจน์  สายบุญม ี

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้และครู
ประจำชั้น 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 

282,150 

 
ตุลาคม 2563 – 
มกราคม 2564 

 
 
นายวิโรจน์   
สายบุญมี 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าท่ีพัก และอาหาร    282,150.00  

รวม 282,150.00  
 

4. ชื่อกิจกรรม   ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีและทัศนศึกษา ม.1 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินกิจกรรม 
3. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 

192,720 ธันวาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. เข้าค่ายพักแรมฯและ 

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.1 
   192,720.00  

รวม 192,720.00  
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5. ชื่อกิจกรรม   ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีและทัศนศึกษา ม.2-3 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินกิจกรรม 
3. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 

398,640.00 ธันวาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. เข้าค่ายพักแรมฯและ 

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.2-3 
   398,640.00  

รวม 398,640.00  
 

6. ชื่อกิจกรรม  แข่งขันทักษะวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวฟารินทิพยนิภา  ธีรดิษฐะกุล 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการแข่งขัน 
ทางวิชาการ 
6.3 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทักษะและความสามารถทาง
วิชาการทุกสาขาวิชากับหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 
6.4 ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน 
ระดับกลุ่ม เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด 
และระดับชาติ 
6.5 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

70,000 ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวฟารินทิพย
นิภา  ธีรดิษฐะกุล 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนแล

ค่าลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

   70,000.00  

รวม 70,000.00  
 

7. ชื่อกิจกรรม  เวทีดาว 
ผู้รับผิดชอบหลัก นายณัฎฐภูมินทร์  สุวรรณรงค์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
7.1ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
7.2 ประชาสัมพันธ์นักเรียนทราบ 
7.3 ดำเนินการรับสมัครนักเรียน 
7.4 ประกาศตารางกำหนดการแสดงของ
โรงเรียน 
7.5 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
1 ธันวาคม 2563 
31 ธันวาคม 2563 
20 มกราคม 2564 
31 มกราคม 2564 
 
5 มีนาคม 2564 

นายณัฎฐภูมินทร์  
สุวรรณรงค์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
 
      8. ชื่อกิจกรรม   จัดซื้ออุปกรณล์ูกเสืออาสาจราจร 
         ผู้รับผิดชอบหลัก  นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
9.1ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
9.2 จัดทำคำสั่ง 
9.3 ดำเนินการ 
9.4 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายจินต์ตรัย พรตด้วง 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
 ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
 
      9. ชื่อกิจกรรม   ลูกเสืออาสาจราจร 
         ผู้รับผิดชอบหลัก  นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
9.1ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
9.2 จัดทำคำสั่ง 
9.3 ดำเนินการ 
9.4 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
 ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
 
      10. ชื่อกิจกรรม   จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของผู้เรียน (ค่าวิทยากร) 

     ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวมะลิ ศรีสุธโท 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
7.1ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
7.2 จัดหาวิทยากร 
7.3 ดำเนินการ 
7.4 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

30,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวมะลิ ศรีสุธโท 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทนวิทยาการ    30,000.00  

รวม 30,000.00  
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11. ชื่อกิจกรรม   พัฒนางานแนะแนว 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นายวีรพล ธรรมรักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน 
3. ดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

5,000 ธันวาคม 2563 
 

นายชลชาติ สร้อยทอง 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าวัดสุอุปกรณ์การจัดการ

เรียนการสอน 
   5,000.00  

รวม 5,000.00  
 

12. ชื่อกิจกรรม  พ่ีพบน้อง 
ผู้รับผิดชอบหลัก นายวีรพล ธรรมรักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน 
3. ดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

25,000 มีนาคม 2564 นายชลชาติ สร้อยทอง 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าจัดกิจกรรมพ่ีพบน้อง    25,000.00  

รวม 25,000.00  
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13. ชื่อกิจกรรม   เพ่ือนคู่ใจ 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นายวีรพล ธรรมรักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน 
3. ดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายชลชาติ สร้อยทอง 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบประมาณ    - 

 

รวม -  
 
14. ชื่อกิจกรรม   การงานศึกษาและรวบรวม 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นายวีรพล ธรรมรักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน 
3. ดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายชลชาติ สร้อยทอง 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบประมาณ    - 

 

รวม -  
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15. กิจกรรม   งานป้องกันและส่งเสริม 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นายวีรพล ธรรมรักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน 
3. ดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายชลชาติ สร้อยทอง 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบประมาณ    - 

 

รวม -  
 
      16. ชื่อกิจกรรม   ชุมนุม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

     ผู้รับผิดชอบหลัก นายณัฎฐภูมินทร์  สุวรรณรงค์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
16.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
16.2 ประชุมครูแจ้งชื่อชุมนุม 
16.3 นักเรียนเลือกชุมนุม 
16.4 จัดกิจกรรมชุมนุม 
16.5 สรุปและรายงานผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายณัฎฐภูมินทร์  
สุวรรณรงค์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
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      17. ชื่อกิจกรรม   จัดซื้อหนังสือสำหรับติวเข้ม O-net 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวสมพร พรประสิทธิ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
17.1.ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ 
17.2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
17.3.ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ 
17.4. เบิกจ่ายเงิน 
17.5. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

50,000 ตุลาคม 2563 
 

พฤศจิกายน 
2563 

ธันวาคม 2563 
-สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

น.ส.สมพร  
พรประสิทธิ์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 หนังสือเพ่ือส่งเสริมการเรียน

การสอน 
250 เล่ม 200.00 50,000.00  

รวม 50,000.00  
 
      18. ชื่อกิจกรรม   พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

     ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวสมพร พรประสิทธิ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
18.1.ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ 
18.2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
18.3.ดำเนินการจัดซื้อหนังสือ 
18.4. เบิกจ่ายเงิน 
18.5. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

30,000 ตุลาคม 2563 
 

พฤศจิกายน 
2563 

ธันวาคม 2563 
-สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

น.ส.สมพร  
พรประสิทธิ์ 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 

 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 150 ฉบับ 20.00 3,000.00  
2 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 150 ฉบับ 20.00 3,000.00  

3 หนังสือพิมพ์มติชน 150 ฉบับ 20.00 3,000.00  

4 หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 50 ฉบับ 20.00 1,000.00  

5 หนังสือและ ตำราค้นคว้า 130 เล่ม 200.00 20,000.00  
รวม 30,000.00  

 

      19. ชื่อกิจกรรม   รักการอ่าน 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวสมพร พรประสิทธิ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
19.1.ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ 
19.2.ประชาสัมพันธ์นักเรียน 
19.3.จัดกิจกรรม  
   19.3.1 นักเรียนบันทึกรักการอ่านใน
สมุดรักการอ่าน 
    19.3.2 ประกวดกิจกรรมรักการอ่าน  
    19.3.2 มอบรางวัลและเกียรติบัตร 
19.4. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

10,000 ตุลาคม 2563 
 

พฤศจิกายน 
2563 

ธันวาคม 2563 
-สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

น.ส.สมพร  
พรประสิทธิ์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 

 
1. สมุดบันทึกรักการอ่าน 1,250 เล่ม 8.00 10,000.00  

รวม 10,000.00  
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      20. ชื่อกิจกรรม   พัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุด 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวสมพร พรประสิทธิ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
20.1.ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ 
20.2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
20.3. ดำเนินงานจัดจ้าง จัดซื้อบำรุงวัสดุ
และอุปกรณ์ 
    20.3.1 ค่าซ่อมระบบฐานข้อมูล
ห้องสมุด 
    20.3.2 ค่าบริการ  
20.4. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

3,500 ตุลาคม 2563 
 

พฤศจิกายน 
2563 

ธันวาคม 2563-
กรกฎาคม 

2564 
 
 

สิงหาคม 2564 

น.ส.สมพร  
พรประสิทธิ์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุด 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
 

1 เช่าระบบฐานข้อมูลห้องสมุด 1 ปี 3,500.00 3,500.00  
รวม 3,500.00  

 

      21. ชื่อกิจกรรม   ห้องสมุดมีชีวิต 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์และคณะครูห้องสมุด 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 21  ห้องสมุดมีชีวิตกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
21.1. จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
21.2. กำหนดแผนปฏิบัติการกิจกรรมและ 
   จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม 
21.3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 
21.4. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดภาคเรียน
ที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 
2564 

นายสมิทธิ อินทร์
พิทักษ์และคณะครู
ห้องสมุด 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ    -  
รวม -  

 
      22. ชื่อกิจกรรม   สัปดาห์ห้องสมุด 

     ผู้รับผิดชอบหลัก นายสหวัฒน์ แก้วประทับศรี และคณะครูห้องสมุด 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
22.1. จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
22.2. กำหนดแผนปฏิบัติการกิจกรรมและ 
   จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม 
22.3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 
22.4. ประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดภาคเรียน
ที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 
2564 

นายสหวัฒน์ แก้ว
ประทับศรี และคณะ
ครูห้องสมุด 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/
หน่วย 

เป็นเงิน หมายเหตุ 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ    -  
รวม -  
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โครงการที่ 4  - โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 หมอภาษา  1,000.00      1,000.00  
2 วันภาษาไทยแห่งชาติ  12,000.00      12,000.00  
3 เพชรภาษาไทยคว้าชัยเพชร

ยอดมงกุฎ 
 ไม่ใช้งบ     -  

4 ติวไทยไปโอเน็ต ม.๖  ไม่ใช้งบ      -  
5 สร้างศิลป์วรรณคดี  3,000.00      3,000.00  
6 Thai ออนไลน์  3,000.00       3,000.00  
7 ภาษาไทยสร้างสรรค์  ร้องรำ

ทำนองไทย 
 10,000.00  

  
  10,000.00  

8 ภาษาไทยวันละคำ  1,000.00      1,000.00  
9 การอ่านเพ่ือสุนทรียะ  3,000.00      3,000.00  
10 เปิดโลกวรรณกรรมสำหรับ

เด็ก 
 3,000.00  

  
  3,000.00  

11 วันสุนทรภู่ รำลึกครูกวี  12,000.00      12,000.00  
12 ไทยสู่เส้นชัย O-NET ม.๓  ไม่ใช้งบ      -  

รวม 32,000.00     32,000.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 
 

ชื่อโครงการ  บูรณาการทักษะทางภาษาและยกผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย                                                   
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [✓] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
       กลยุทธที ่ 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
       ข้อที ่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 
 1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ 

ตามความต้องการของนักเรียน 
 4.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
       ตวัชี้วัดที ่ 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดี

ขึ้นไป   
 2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 
 4. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความถนัดและ

ศักยภาพ ตามความต้องการของนักเรียนในระดับดีขึ้นไป 
 19. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับดี  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 4. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
     ข้อที ่ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

แบบ นผ. 2.1 
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 3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีข้ึน
ไป 
 

 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 5. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 6. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติในระดับดี 

ขึ้นไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ข้อที ่ 1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที ่  1. คุณภาพของผู้เรียน 
     ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที ่   1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย    

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

     มาตรฐานที ่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งชี้ที ่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2542  

ตามมาตรา 22 ถือว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนจะต้องมุ่งเน้นผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ             ใน

การเรียนการสอนภาษาไทย มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจกล้าคิดกล้าแสดงออก มีทักษะการใช้ภาษา 

นอกจากนี้สถานศึกษายังมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 

และศีลธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่กำหนดให้สถานศึกษา

ต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ

คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนทวีธาภิเศก บางเขียนเทียน มุ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้วางแผนดำเนินงานเพ่ือจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้รั กการอ่าน รู้จักการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการมากขึ้น และ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังนั้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย จึงเป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ

ทักษะทางภาษาตามหลักสูตรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาและใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาผ่านเทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด 

4. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน  

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น                     

2. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการทดสอบระดับชาติวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 

4. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะทางภาษาไทยที่สูงขึ้น 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

6. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1  หมอภาษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอ 
ของบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ นางสาวขวัญฤทัย  หาญณรงค์ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
   3.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกิจกรรม 
   3.2 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมตาม
โครงการหมอภาษา 
   3.3 จัดกิจกรรมที่เนนการแกปญหา 
การใชภาษาไทยของนักเรียนให 
ถูกตอง ดวยการฝกทักษะ ทั้งดานการฟง 
การอาน การเขียน และโดยเฉพาะอยางยิ่งด
านการพูดและการออกเสียง 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 
กิจกรรมที ่2  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอ 
ของบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. .ดำเนินการตามกิจกรรม 
   3.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกวีเอกของโลก   
   3.2 แข่งขันทักษะทางภาษาไทย การฟัง  
การพูด การอ่าน และการเขียน   
   3.3การอนุรักษ์วรรณคดีไทย ประกวด
การแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทยและ
ละครเวที 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
 
 
1-30 มิถุนายน2564 
 
กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 

นางสาวมะลิ ศรีสุทโท 

กิจกรรมที ่3  การแข่งขันเพชรภาษาไทย
คว้าชัยเพชรยอดมงกุฎ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
กรกฎาคม2564 
 
กรกฎาคม2564 
สิงหาคม 2564 
กันยายน2564 

นางสาวมะลิ ศรีสุทโท 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย : ติวไทยไปโอเน็ต ม.6 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
พฤศจิกายน2564 - 
กุมภาพันธ์2564 
 
มีนาคม2564 

นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 
นางสาวมะลิ ศรีสุทโท 

กิจกรรมที ่5 สร้างศิลป์วรรณคดีไทย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกระดับชั้น
ทราบรายละเอียดและติดโปสเตอร์ประกาศ
รายละเอียดตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน 
3. ประชุมและอบรบนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
4. ดำเนินกิจกรรม 
5. มอบของรางวัลให้แก่นักเรียน 
6. สรุปผลดำเนินกิจกรรม 

 
 
ธันวาคม 2563 
ธันวาคม 2563 
 
 
1 มกราคม 2564 
 
 
11 มกราคม 2564 

นายสหวัฒน์  แก้วประทับศรี 
และนายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 

กิจกรรมที ่6 ไทยออนไลน์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุม วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
2. เผยแพร่ให้เพจมีความนิยมเพ่ิมข้ึน โดย
การแจกรางวัลในการกดไลก์และกดแชร์เพจ 
3. เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาไทยและตั้ง
คำถามสำหรับเล่นกิจกรรม มอบของรางวัล
สำหรับผู้ร่วมเล่นกิจกรรม 
4. สรุปผลดำเนินกิจกรรม 

ตลอดปีงบประมาณ นายสหวัฒน์ แก้วประทับศรี 
และนายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 

กิจกรรมที ่7 ภาษาไทยสร้างสรรค์   
ร้องรำทำนองไทย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอ 
ของบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ นายถนอม พรมสุวรรณ์ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
   3.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกิจกรรม 
   3.2 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมตาม
โครงการร้องรำทำนองไทย 
   3.3 จัดกิจกรรมที่เนนการแกปญหา 
การใชภาษาไทยและทำนองไทยของ
นักเรียนให 
ถูกตอง ดวยการฝกทักษะ ทั้งดานการฟง 
การอาน การเขียน และโดยเฉพาะอยางยิ่งด
านการการร้องทำนองไทยและการออกเสียง 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที ่8 ภาษาไทยวันละคำ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
  3.1 นำเสนอภาษาไทยวันละคำหน้า 
เสาธง   
   3.2 ติดบัตรคำที่นำเสนอไว้บริเวณป้าย
นิเทศน์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนศึกษา
เพ่ิมเติม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ตลอดปีงบประมาณ นางสาวขวัญฤทัย  หาญณรงค์ 

กิจกรรมที ่9 การอ่านเพ่ือสุนทรียะ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุม วางแผนและคัดเลือกหนังสือ 
2. ดำเนินการจัดซื้อ ลงเลขทรัพยากรสื่อ
การเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ 
3. นักเรียนเข้าถึงทรัพยากร ครูจัดกิจกรรม 
Activity base on literature 
4. นักเรียนจัดกิจกรรมเสวนาจากหนังสือที่
อ่าน เช่น Book talk  Reader theater 
5. นักเรียนสรุปผลกิจกรรมหลังการอ่าน 

เทอม 1  
ปีการศึกษา 2564 
 
 

นายสมิทธิ  อินทร์พิทักษ์และ
นายสหวัฒน์ แก้วประทับศรี 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
6. จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที ่10  เปิดโลกวรรณกรรม 
สำหรับเด็ก 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุม วางแผนกิจกรรม 
2. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจำเป็น
ในกิจกรรม 
3. จัดกิจกรรมเปิดโลกวรรณกรรมสำหรับ
เด็กและเยาวชนช่วงพักกลางวันเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวรรณกรรม
สำหรับเด็กของไทยและต่างประเทศ และ
เปิดเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถ
ด้านการเล่านิทานและการละครสำหรับเด็ก 
4. จัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานของ
นักเรียนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
วรรณกรรมสำหรับเด็กและปิดกิจกรรม 
5. จัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
 

 
 
 
ธันวาคม 2563 
ธันวาคม 2563 
 
 
12 มกราคม 2564 
 
 
 
 
12 มกราคม 2564 

นายสมิทธิ  อินทร์พิทักษ์และ
นายสหวัฒน์ แก้วประทับศรี 

กิจกรรมที ่11 วันสุนทรภู่ รำลึกครูกวี 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
  3.1 นำเสนอภาษาไทยวันละคำหน้า 
เสาธง   
   3.2 ติดบัตรคำที่นำเสนอไว้บริเวณป้าย
นิเทศน์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนศึกษา
เพ่ิมเติม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
พฤษภาคม 2564 
 
พฤษภาคม 2564 
 
25 มิถุนายน 2564 
 

นายถนอม พรมสุวรรณ์ 
และนายก้องภพ เกิดชูชื่น 

กิจกรรมที ่12 ไทยสู่เส้นชัย:ติวโอเน็ต ม.3 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 

 
 
พฤศจิกายน2564 - 
 

นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์และ
นายถนอม พรมสุวรรณ์ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 

กุมภาพันธ์2564 
 
มีนาคม2564 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ เงินอุดหนุน 

(รายหัว) 
เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

48,000    48,000  

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสรา้ง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 48,000    48,000  

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก 
บางขุนเทียน มีทักษะภาษาไทย
และมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยที่
เพ่ิมมากข้ึน 

1. แบบประเมิน 1. แบบประเมิน 

2. นักเรียนร้อยละ 70 โรงเรียน
ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  
มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยระดับ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับดีขึ้นไป  

2. แบบทดสอบ 2. แบบทดสอบคู่ขนาน วิชา
ภาษาไทยระดับชาติ (O net) 

3. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก 
บางขุนเทียน แสดงความสนใจ
ต่อวิชาภาษาไทยมากขึ้น 

3. การสังเกตและผลการเรียน 2. แบบสังเกต 
    
 

4. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก 
บางขุนเทียนเห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของภาษาไทยอัน
เป็นภาษาประจำชาติ 

4. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำ
แบบสอบถาม 

4. แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. นักเรียนสามารถนำความรู้วิชาภาษาไทยเพ่ือบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น 

 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นายถนอม พรมสุวรรณ์) 
   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
            (นางพัชรินทร์  เหมะธุลิน) 
    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
             (นายอาทิตย์  ชัยพิริยะศักด์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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1. ชื่อกิจกรรม    หมอภาษา 
    ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวขวัญฤทัย  หาญณรงค์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอ 
ของบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
   3.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกิจกรรม 
   3.2 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมตาม
โครงการหมอภาษา 
   3.3 จัดกิจกรรมที่เนนการแกปญหา 
การใชภาษาไทยของนักเรียนให 
ถูกตอง ดวยการฝกทักษะ ทั้งดานการฟง 
การอาน การเขียน และโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งดานการพูดและการออกเสียง 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

1,000 ตลอด

ปีงบประมาณ 

นางสาวขวัญฤทัย  หาญณรงค์ 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม  

 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/

หน่วย 
เป็นเงิน หมายเหตุ 

 
 1 ไวนิลให้ความรู้ในการออกเสียง 

1x1.5 ตารางเมตร 
5 
 

ผืน 200.00 1,000.00  

รวม 1,000.00   
 

      2. ชื่อกิจกรรม   วันภาษาไทยแห่งชาติ 
          ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวมะลิ  ศรีสุทโท  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอ 
ของบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

12,000 พฤษภาคม 
2564 

นางสาวมะลิ ศรีสุทโท 

แบบ นผ. 2.2 
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3. .ดำเนินการตามกิจกรรม 
   3.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกวีเอกของโลก   
   3.2 แข่งขันทักษะทางภาษาไทย การฟัง  
การพูด การอ่าน และการเขียน   
   3.3การอนุรักษ์วรรณคดีไทย ประกวด
การแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทยและ
ละครเวที 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

พฤษภาคม 

2564 

 

 

1-30 มิถุนายน

2564 

 

กรกฎาคม 

2564 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 สีไม้ 32 กล่อง 51.00 1,600.00  
2 แปรงทาสีขนาด 1นิ้ว 10 อัน 50.00 500.00  
3 แปรงทาสีขนาด 2.5 นิ้ว 10 อัน 50.00 500.00  
4 โฟมหนา 1 นิ้ว 20 แผ่น 50.00 1,000.00  
5 กล่องกระดาษลัง 50 ลัง 10.00 500.00  
6 แม่สีน้ำสีแดง 0.8 ลิตร 5 แกลลอน 200.00 1,000.00  

7 แม่สีน้ำสีน้ำเงิน0.8 ลิตร 5 แกลลอน 200.00 1,000.00  

8 แม่สีน้ำสีเหลือง0.8 ลิตร 5 แกลลอน 200.00 1,000.00  

9 สีน้ำสีขาว 0.8 ลิตร 5 แกลลอน 200.00 1,000.00  

10 ไม้อัด ขนาด 5 mm 10 แผ่น 250.00 2,500.00  

11 น้ำมันสน 1 ลิตร 4 กระป๋อง 200.00 800.00  

12 ลวด 10 ม้วน 30.00 300.00  

13 เชือกฟาง 10 ม้วน 30.00 300.00  

รวม 12,000.00   
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     3. ชื่อกิจกรรม   การแข่งขันเพชรภาษาไทยคว้าชัยเพชรยอดมงกุฎ 
         ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวมะลิ  ศรีสุทโท  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

กรกฎาคม2564 
 
กรกฎาคม2564 
สิงหาคม 2564 
 
กันยายน2564 

นางสาวมะลิ ศรีสุทโท 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
       
      4.   ชื่อกิจกรรม    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย : ติวไทยไปโอเน็ต ม.6 
           ผู้รับผิดชอบหลัก    นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ นางสาวมะลิ ศรีสุทโท  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

- 
 

พฤศจิกายน
2564 - 
กุมภาพันธ์2564 

 
มีนาคม2564 

นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 
นางสาวมะลิ ศรีสุทโท 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
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 5. ชื่อกิจกรรม       สร้างศิลป์วรรณคดีไทย  
        ผู้รับผิดชอบหลัก นายสหวัฒน์ แก้วประทับศรี  และนายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกระดับชั้น
ทราบรายละเอียดและติดโปสเตอร์
ประกาศรายละเอียดตามจุดต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
3. ประชุมและอบรบนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
4. ดำเนินกิจกรรม 
5. มอบของรางวัลให้แก่นักเรียน 
6. สรุปผลดำเนินกิจกรรม 
 

3,000 ธันวาคม 2563 
ธันวาคม 2563 

 
 
 

1 มกราคม 
2564 
11 มกราคม 
2564 

นายสหวัฒน์ แก้วประทับศรี 
และนายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไวนิลความรู้ ประชาสัมพันธ์ 2 ผืน 400.00 800.00  
2. กระดุมสี ขนาด 10 มิลลิเมตร 200 กรัม 100.00 200.00  
3. ดินน้ำมัน 48 ก้อน 100.00 200.00  
4. สีไม้ 12 สี ตราม้า 20 กล่อง 40.00 800.00   
5. ไหมพรมหลากสี 24 ม้วน 15.00 360.00  
6. สีเมจิก 8 กล่อง 80.00 640.00  

รวม 3,000 บาท  
 
     6. ชื่อกิจกรรม      ไทยออนไลน์ 
        ผู้รับผิดชอบหลัก นายสหวัฒน์  แก้วประทับศรี และนายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุม วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
2. เผยแพร่ให้เพจมีความนิยมเพ่ิมข้ึน โดย
การแจกรางวัลในการกดไลก์และกดแชร์
เพจ 

3,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

นายสหวัฒน์ แก้วประทับศรี 
และนายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 
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3. เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาไทยและตั้ง
คำถามสำหรับเล่นกิจกรรม มอบของ
รางวัลสำหรับผู้ร่วมเล่นกิจกรรม 
4. สรุปผลดำเนินกิจกรรม 
 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ผ้าเขียว 3 x 2 เมตร 1 ผืน 600.00 600.00  
2. ไวนิลความรู้ 2 ผืน 400.00 800.00  
3. ไมค์เหน็บเสื้อไร้สาย 2 เครื่อง 800.00 1,600.00  

รวม 3,000.00  
 
      7. ชื่อกิจกรรม ภาษาไทยสร้างสรรค์  ร้องรำทำนองไทย 
         ผู้รับผิดชอบหลัก นายถนอม พรมสุวรรณ์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอ 
ของบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
   3.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกิจกรรม 
   3.2 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมตาม
โครงการร้องรำทำนองไทย 
   3.3 จัดกิจกรรมที่เนนการแกปญหา 
การใชภาษาไทยและทำนองไทยของ
นักเรียนใหถูกตอง ดวยการฝกทักษะ  
ทั้งดานการฟง การอาน การเขียน และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการการร้องทำนอง
ไทยและการออกเสียง 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

10,000 ตลอด

ปีงบประมาณ 

  นายถนอม พรมสุวรรณ์ 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม  
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 

 1 ป้ายไม้ตั้งโต๊ะ 2 อัน 1,000.00 2,000.00  

2 โต๊ะไม้เตี้ย 8 ตัว 1,000.00 8,000.00  

รวม 10,000.00  
 
      8. ชื่อกิจกรรม  ภาษาไทยวันละคำ 
         ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวขวัญฤทัย  หาญณรงค์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
  3.1 นำเสนอภาษาไทยวันละคำหน้า 
เสาธง   
   3.2 ติดบัตรคำที่นำเสนอไว้บริเวณป้าย
นิเทศน์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนศึกษา
เพ่ิมเติม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

1,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวขวัญฤทัย  หาญณรงค์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. กล่องพลาสติกเก็บอุปกรณ์

   
    2 กล่อง 500.00 1,000.00 เงินอุดหนุน 

รายหัว 
รวม 1,000.00  

     
 9.  ชื่อกิจกรรม  การอ่านเพ่ือสุนทรียะ  
         ผู้รับผิดชอบหลัก นายสมิทธิ  อินทร์พิทักษ์และนายสหวัฒน์ แก้วประทับศรี 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุม วางแผนและคัดเลือกหนังสือ   
 

 
 

นายสมิทธิ  อินทร์พิทักษ์และ
นายสหวัฒน์ แก้วประทับศรี 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 | หน้าที่ 100



2. ดำเนินการจัดซื้อ ลงเลขทรัพยากรสื่อ
การเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ 
3. นักเรียนเข้าถึงทรัพยากร ครูจัด
กิจกรรม Activity base on literature 
4. นักเรียนจัดกิจกรรมเสวนาจากหนังสือ
ที่อ่าน เช่น Book talk  Reader theater 
5. นักเรียนสรุปผลกิจกรรมหลังการอ่าน 
6. จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
 

3,000 
 
 
 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไวนิลบอร์ดแข็งประชาสัมพันธ์

วรรณกรรมและกิจกรรม 
และหนังสือสร้างเสริม
ประสบการณ์ 

10 แผ่น 200.00 2,000.00  

2. กระดาษลังตั้งหนังสือแบบพับ   4 อัน 250.00 1,000.00   
รวม 3,000.00  

 
      10. ชื่อกิจกรรม     เปิดโลกวรรณกรรมสำหรับเด็ก 
           ผู้รับผิดชอบหลัก นายสมิทธิ  อินทร์พิทักษ์และนายสหวัฒน์ แก้วประทับศรี 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
งบประม

าณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุม วางแผนกิจกรรม 
2. ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจำเป็น
ในกิจกรรม 
3. จัดกิจกรรมเปิดโลกวรรณกรรมสำหรับ
เด็กและเยาวชนช่วงพักกลางวันเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของ
วรรณกรรมสำหรับเด็กของไทยและ
ต่างประเทศ และเปิดเป็นเวทีให้นักเรียน
แสดงความสามารถด้านการเล่านิทานและ
การละครสำหรับเด็ก 

  
 
3,000 
 
 
 
 

ธันวาคม 2563 
ธันวาคม 2563 
 
12 มกราคม 2564 

 
 

 
 
 
 
12 มกราคม 2564 

นายสมิทธิ  อินทร์พิทักษ์และ
นายสหวัฒน์ แก้วประทับศรี 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไวนิลเผยแพร่ความรู้   10 ผืน 250.00 2,500.00  
2. สีอะคริลิค 2 กล่อง 250.00 500.00  

รวม 3,000.00  
 
      11. ชื่อกิจกรรม   วันสุนทรภู่ รำลึกครูกวี 
           ผู้รับผิดชอบหลัก นายถนอม พรมสุวรรณ์และนายก้องภพ เกิดชูชื่น 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
  3.1 นำเสนอภาษาไทยวันละคำหน้า 
เสาธง   
   3.2 ติดบัตรคำที่นำเสนอไว้บริเวณป้าย
นิเทศน์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนศึกษา
เพ่ิมเติม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

12,000 พฤษภาคม 2564 
 
พฤษภาคม 2564 
 
25 มิถุนายน 2564 
 

นายถนอม พรมสุวรรณ์
และนายก้องภพ เกิดชูชื่น 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

 

4. จัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานของ
นักเรียนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
วรรณกรรมสำหรับเด็กและปิดกิจกรรม 
5. จัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 2,000.00 2,000.00  
2. รูปหล่อเหมือนจำลองสุนทรภู่ 1 ชุด 4,000.00 4,000.00  
3. ไวนิล 3 x 7 ตารางเมตร 2 ผืน 3,000.00 6,000.00  

รวม 12,000.00  
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      12. ชื่อกิจกรรม   ไทยสู่เส้นชัย : ติวโอเน็ต ม.3 
           ผู้รับผิดชอบหลัก นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ และนายถนอม พรมสุวรรณ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

 
 

พฤศจิกายน
2564 - 
กุมภาพันธ์2564 

 
มีนาคม2564 

นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์
และนายถนอม พรมสุวรรณ์ 

 
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
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โครงการที่ 5  - โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 A - math & Sudoku  10,000.00      10,000.00  
2 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์  ไม่ใช้งบ     -  
3 สัปดาห์คณิตศาสตร์  2,000.00      2,000.00  
4 คลินิคคณิตศาสตร์  ไม่ใช้งบ      -  
5 การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม  20,000.00      20,000.00  
6 โครงงานคณิตศาสตร์  ไม่ใช้งบ       -  
7 ยกผลสัมฤทธิ์ทาง

คณิตศาสตร์ 
 ไม่ใช้งบ  

  
  -  

รวม 32,000.00     32,000.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการที่  5  ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [√] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุธที ่ 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล 
     ข้อที ่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 
     ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดี

ขึ้นไป 
 3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีข้ึน

ไป 
     ข้อที ่ 1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ 

ตามความต้องการของนักเรียน 
     ตัวชี้วัดที่ 4. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความถนัดและ

ศักยภาพ ตามความต้องการของนักเรียนในระดับดีขึ้นไป 
     ข้อที ่ 1.3 เสริมสร้างนักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน มีทักษะการเรียนรู้ การ

ทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนของวิชาการศึกษาค้นคว้าและการ

สร้างองค์ความรู้ในระดับดีขึ้นไป 
     กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
     ข้อที ่ 4.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
     ตัวชี้วัดที่ 18. ร้อยละของจำนวนครูที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 
 19. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับดี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที ่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   

แบบ นผ. 2.1 
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     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที ่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งชี้ที ่  4. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 ว่าด้วยการจัดการศึกษามาตรา 

๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าด้วยผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ ธรรมชาติวิชาคณิตศาสตร์เป็นการคิดคำนวณ วิเคราะห์ แก้ปัญหาและนำไปใช้

ภายใต้นิยาม สัทพจน์ กฎ ในที่สุดจึงเป็นทฤษฎี ซึ่งเป็นนามธรรม จึงเกิดปัญหาในการสร้างเสริมทักษะการ

เรียนรู้แก่ผู้เรียนให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการตลอดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์  

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงหลักการและ

วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนพัฒนารูปแบบ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา

ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่มี

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นและเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งเน้นพัฒนาการ

เรียนการสอนทุกระดับชั้นให้มีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

2. เพ่ือเน้นพัฒนาการเรียนการสอนทุกระดับชั้นให้มีประสิทธิภาพ 
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3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 

 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 

2. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

6. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1  A - math & Sudoku 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  (คณะกรรมการดำเนินงาน) 
2. รับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
3. จัดเตรียมเอกสารวัสดุ อุปกรณ์ใช้ 
   ในกิจกรรม 
5. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียน 
6. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A – 

math & Sudoku ตามสนามแข่งขัน
ต่าง ๆ ที่เปิดจัดการแข่งขัน 

7. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
นางสาวจริยา  ทศพร 

กิจกรรมที ่2  อัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 ขั้นเตรียมการ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
     1.1 วางแผน 
          1.1.1 แจ้งนักเรียนที่สนใจ 
          1.1.2 ประชุมนัดหมายการเรียน

และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
          1.1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ 
2 ขั้นดำเนินการ 
3 ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 

 
 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 
 
 
 

 
 
นายกฤษณ์ กรุณ์ดิลก 
 
 

กิจกรรมที ่3  สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  (คณะกรรมการดำเนินงาน) 
2. รับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
3. จัดเตรียมเอกสารวัสดุ อุปกรณ์ใช้ 
   ในกิจกรรม 
4. จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 
 

 
 
 
 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมที ่4  โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ขั้นเตรียมการ 
     1.1 วางแผน 
          1.1.1 แจ้งครูผู้สอนวชิาคณิตศาสตร์
ให้สำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
          1.1.2 ประชุมนัดหมายการเรียน
และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
          1.1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ 
2. ขั้นดำเนินการ 
3. ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 

 
 
 
 
 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 
 

 
 
 
 
 
นางสาวนุชจิรา ศรีเจริญจิระ 

กิจกรรมที ่5  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการเรียน 
    การสอน 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
    การเรียนการสอน 

 
 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 
 

 
 
ครูอุสุมา  บัวแก้ว 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที ่6  โครงงานคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ขั้นเตรียมการ 
     1.1 วางแผน 
          1.1.1 แจ้งนักเรียนที่สนใจ 
          1.1.2 สืบค้นปัญหาที่ใช้ทำโครงงาน

คณิตศาสตร์ 
          1.1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ 
2. ขั้นดำเนินการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ 
3. ขั้นประเมินผล/ติดตามผล  

 
 
 
 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 
 
 

 
 
 
 
นายปศาสตร์  ต้นทอง 

กิจกรรมที ่7  การยกผลสัมฤทธิ์ทาง
คณิตศาสตร์ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  (คณะกรรมการดำเนินงาน) 
2. จัดทำคำสั่ง/ประชุมครูวิทยากร 
3. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ์ใช้ 
   ในกิจกรรม 
5. จัดกิจกรรมสอนเสริม 
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 
 

 
 
 
นายวิโรจน์  สายบุญม ี

 

7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้ 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

32,000    32,000  

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสรา้ง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 32,000    32,000  
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มากกว่าร้อยละ 60 ของ

นักเรียนที่มีระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับดี
ขึ้นไป 

1. ประเมินจากแบบทดสอบ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

1. แบบทดสอบตามมาตรฐาน
การศึกษา 

2. มากกว่าร้อยละ 80 ของ
คะแนนความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
ระดับดีข้ึนไป 

2. ประเมินจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของกิจกรรม
สัปดาห์คณิตศาสตร์ 

2. แบบแบบประเมินความพึง
พอใจของกิจกรรมสัปดาห์
คณิตศาสตร์ 

3. มากกว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนความพึงพอใจของการ
เข้าร่วมแข่งขัน A- math & 
Sudoku อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3. ประเมินจากความพึงพอใจ
ของการเข้าร่วมแข่งขัน  
A- math & Sudoku 

3. คะแนนความพึงพอใจของ
การเข้าร่วมแข่งขัน  
A - math & Sudoku 

4. จำนวนผลงานนักเรียนที่
สามารถนำไปแข่งขันระดับ
โรงเรียน มากกว่า 2 ผลงาน 

4. ประเมินจากแบบประเมิน
โครงงานของนักเรียน 

4. แบบประเมินโครงงานของ
นักเรียน 

5. มากกว่าร้อยละ 80 ของ
คะแนนความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมโครงการคลินิก
คณิตศาสตร์ระดับดีขึ้นไป 

5. ประเมินจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของกิจกรรม
โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ 

5. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของกิจกรรมโครงการคลินิก
คณิตศาสตร์ 

6. มากกว่าร้อยละ 50 ของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-net) 
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของ
ประเทศขึ้นไป 

6. ประเมินจากแบบทดสอบ
ทดสอบระดับชาติ (O-net) 

6. แบบทดสอบทดสอบ
ระดับชาติ (O-net) 

7. มากกว่าร้อยละ 70 ของ
จำนวนครูที่นำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  

7. ประเมินจากแบบสำรวจการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนของครู 

7. แบบสำรวจการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนของครู 

8. มากกว่าร้อยละ 80 ของ
คะแนนความพึงพอใจต่อค่าย
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

8. ประเมินจากแบบสำรวจ
ความพึงพอใจต่อค่าย
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

8. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ
ค่ายคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนร้อยละ  70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

2. นักเรียนจำนวน 1,200 คน มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ดียิ่งขึ้น 

3. นักเรียนร้อยละ  80  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นายวิโรจน์  สายบุญมี) 
        ตำแหน่ง   คร ู

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
           (นางพัชรินทร์  เหมะธุลิน) 
    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
           (นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 5 
โครงการ พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 

 

1. ชื่อกิจกรรม  A - math & Sudoku 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวจริยา  ทศพร 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  (คณะกรรมการดำเนินงาน) 
2. รับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
3. จัดเตรียมเอกสารวัสดุ อุปกรณ์ใช้ 
   ในกิจกรรม 
5. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียน 
6. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A – 
math & Sudoku ตามสนามแข่งขันต่าง 
ๆ ที่เปิดจัดการแข่งขัน 
7. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564  

 
 
 
 
นางสาวจริยา  ทศพร 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. กระดานซูโดกุไม้ และ A-

math 
10 ชุด 500.00 5,000.00  

2. ตัวเบี้ย 50 ชุด 100.00 5,000.00  
รวม 10,000.00  

 
2. ชื่อกิจกรรม  อัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบหลัก นายกฤษณ์  กรุณ์ดิลก 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     1.1 วางแผน 
          1.1.1 แจ้งนักเรียนที่สนใจ 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 

 
 
 
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 
 
 
นายกฤษณ์ กรุณ์ดิลก 
 

แบบ นผ. 2.2 
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          1.1.2 ประชุมนัดหมายการ
เรียนและรับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียน 
          1.1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ 
2. ขั้นดำเนินการ 
3. ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 

 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/

หน่วย 
เป็นเงิน หมายเหตุ 

 ไม่ใช้งบ    -  
รวม -  

 
3. ชื่อกิจกรรม  สัปดาห์คณิตศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบหลัก นายอาทิตย์  ชัยพิริยะศักดิ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  (คณะกรรมการดำเนินงาน) 
2. รับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
3. จัดเตรียมเอกสารวัสดุ อุปกรณ์ใช้ 
   ในกิจกรรม 
4. จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 

2,000 

 
 
 
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564  

 
 
 
นายอาทิตย์  ชัยพิริยะศักดิ ์

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1 แผ่น 500.00 500.00  
2. ป้ายอธิบายกติกาการเล่น A-

math 
1 แผ่น 500.00 500.00  

3 ป้ายอธิบายกติกาการเล่นซู
โดก ุ

1 แผ่น 500.00 500.00  

4 ป้ายอธิบายกติกาการเล่น
กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

1 แผ่น 500.00 500.00  

รวม 2,000.00  
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4. ชื่อกิจกรรม  โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวนุชจิรา ศรีเจริญจิระ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     1.1 วางแผน 
          1.1.1 แจ้งครูผู้สอนวชิา
คณิตศาสตร์ให้สำรวจนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
          1.1.2 ประชุมนัดหมายการ
เรียนและรับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียน 
          1.1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ 
2. ขั้นดำเนินการ 
3. ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 

 
 
 
 
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

 
 
 
 
นางสาวนุชจิรา  
ศรีเจริญจิระ 
 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
 ไม่ใช้งบ    -  

รวม -  
 
5. ชื่อกิจกรรม  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวอุสุมา  บัวแก้ว 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการเรียน 
    การสอน 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
    การเรียนการสอน 
4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 

20,000 

 
 
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564  

 
 
นางสาวอุสุมา   
บัวแก้ว 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. วงเวียนไม้/อุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การวาดรูปสองมิติและสาม
มิติ/อุปกรณ์โครงงาน 

2 ชุด 5,000.00 10,000.00  

2. บอร์ดโครงงาน  4 ชุด 1,800.00 7,200.00  
3. ตลับหมึกเครื่องปริ้นเลเซอร์ 1 ตัว 2,800.00 2,800.00  

รวม 20,000.00  
 
6. ชื่อกิจกรรม  โครงงานคณิตศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบหลัก นายปศาสตร์  ต้นทอง 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     1.1 วางแผน 
          1.1.1 แจ้งนักเรียนที่สนใจ 
          1.1.2 สืบค้นปัญหาที่ใช้ทำ
โครงงานคณิตศาสตร์ 
          1.1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ 
2. ขั้นดำเนินการจัดทำโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
3. ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 

 
 
 
ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

 
 
 
นายปศาสตร์  ต้นทอง 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
 ไม่ใช้งบ    -  

รวม -  
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7. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบหลัก นายวิโรจน์  สายบุญม ี

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  (คณะกรรมการดำเนินงาน) 
2. จัดทำคำสั่ง/ประชุมครูวิทยากร 
3. จัดเตรียมเอกสารวัสดุ อุปกรณ์ใช้ 
   ในกิจกรรม 
5. จัดกิจกรรมสอนเสริม 
 6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 

 
 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564  

 
 
 

นายวิโรจน์  สายบุญม ี

 
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ  

ไม่ใช้งบ    -  
รวม -  
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โครงการที่ 6  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

15,000.00    15,000.00 

2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน 

10,000.00    10,000.00 

3 สัปดาห์นิทรรศการวัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10,000.00    10,000.00 

4 Science day trip 10,000.00    10,000.00 
5 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่ใช้งบ    - 

6 ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 15,000.00     

 15,000.00  

รวม 60,000.00     60,000.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการที่ 6 ปีงบประมาณ 2564 
 

ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธ์ที่  1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล 
     ข้อที ่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 

 1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ 

ตามความต้องการของนักเรียน 

 1.3 เสริมสร้างนักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน มีทักษะการเรียนรู้ การ

ทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดี
ขึ้นไป 

 3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีข้ึน
ไป 

 4. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพ ตามความต้องการของนักเรียนในระดับดีขึ้นไป 

        5. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนของวิชาการศึกษาค้นคว้าและการ
สร้างองค์ความรู้ในระดับดีขึ้นไป 

     กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

     ข้อที ่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4.3 จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
     ตัวชี้วัดที่ 17. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับดี 
 20. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  22) ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

แบบ นผ. 2.1 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 4. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. 

  

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที ่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
     ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1. หลักการและเหตุผล 
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2560-2579) มีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์

ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี ่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบและกระบวนการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ ที่

สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ.2560-2579 ) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญ คือ  เพื่อนำ

ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

การจัดการศึกษาในอนาคตของประเทศไทยเป็นการมองภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งในลักษณะที่พึง

ประสงค์และไม่พึงประสงค์ ควบคู่กันทั้งนี้เพื่อวางแนวทางการศึกษาในอนาคตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสของโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศอันมีอิทธิพลทำให้การศึกษาของ

ประเทศไทยต้องเปลี่ยนไป  โดยรวมที่ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดุลย

ภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์การทางการศึกษาหรือสถานศึกษาทุกแห่ง 

จำเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based economy) 

และสังคมฐานความรู้ (Knowledge based society) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้ 

คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ

อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โรงเรียน

ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศ 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ผู้เรียนมีความถนัด และความสนใจ

ทางวิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตรงตามศักยภาพของตนเอง 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

6. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1  จัดซื้อสารเคมีและสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 สำรวจจำนวนวัสดุอุปกรณ์และสื่อ

นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ต้องใช้ใน
ทุกรายวิชา 

 
 
 
พฤศจิกายน 2563 
ธันวาคม 2563 
 
 

นายสมชาต บุญเจือ 
นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.3 จัดซื้อ-วัสดุอุปกรณ์ตามจำนวนสำรวจ 
1.4 เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ตามจำนวนที่

จัดซื้อและนำไปใช้ในการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา 

1.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
มกราคม 2564 
ถึงกุมภาพันธ์ 2564 
 
กันยายน 2564 

กิจกรรมที ่2 พัฒนาแหล่งเรียนรู
วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.2 สำรวจความต้องการของนักเรียน 
2.3 ขออนุมัติดำเนินการ 
2.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
2.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
ธันวาคม 2563 
มกราคม 2563 
มิถุนายน 2564 
ถึงสิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

นายนิรันดร์  แก้วนันทะ 
นายอนันต์  ขันธะแพทย์ 

กิจกรรมที ่3  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.2 วางแผนการปฏิบัติงาน 
3.3 ดำเนินกิจกรรม 
3.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
พฤษภาคม 2564 
กรกฎาคม 2564 
สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

นายวีรพล  ธรรมรักษ์ 
นายนิรันดร์   แก้วนันทะ 

กิจกรรมที ่4  science day trip 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.2 วางแผนการปฏิบัติงาน 
4.3 ดำเนินกิจกรรม 
 
4.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
เมษายน 2564 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 ถึง 
สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

นายศุภณัฐ  กาหยี 
นายภานุพงษ์ สุภาวอ 

กิจกรรมที ่5  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
5.2 ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
 
5.3 สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 

 
 
 
ธันวาคม 2563 
มกราคม 2563 
ถึงสิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์   
นางสาวจุฑารัตน์  หนองนา 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 | หน้าที่ 121



กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่6 ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6.2 วางแผนการปฏิบัติงาน 
6.3 ดำเนินกิจกรรม 
 
6.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
เมษายน 2564 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 ถึง 
สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

นายวีรพล  ธรรมรักษ ์
นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ เงินอุดหนุน 

(รายหัว) 
เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

60,000    60,000  

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสรา้ง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 60,000    60,000  

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 60 มีระดับ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับดีขึ้นไป  

1. รายงานสารสนเทศผลการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

1. รายงานสารสนเทศผลการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 60 มี
คะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติในระดับดีขึ้นไป 

2. รายงานสารสนเทศผลการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

2. รายงานสารสนเทศผลการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ร้อยละ 

3.1 สังเกตผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3.1 แบบสังเกต 
3.2 แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
80 มคีะแนนความพึงพอใจใน
ระดบัดี 

3.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำ
แบบสอบถาม 

4. นักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน
ร้อยละ 80 มีคะแนนความพึง
พอใจในระดับดี 

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำ
แบบสอบถาม 

4. แบบสอบถาม 

5. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

science day trip ร้อยละ 80 
มีคะแนนความพึงพอใจในระดับ
ดี 

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำ
แบบสอบถาม 

5. แบบสอบถาม 

6. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 มี
คะแนนความพึงพอใจในระดับดี 

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำ
แบบสอบถาม 

6. แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

3. นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน 
 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นายสมชาต บุญเจือ) 
      ตำแหน่ง หัวหน้ากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
             (นางพัชรินทร์  เหมะธุลิน) 
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
             (นายอาทิตย์   ชัยพิริยะศักดิ์) 
          หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 6  
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 

 

      1. ชื่อกิจกรรม   จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นายสมชาต บุญเจือ และ นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  15,000 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาต บุญเจือ 
2. สำรวจจำนวนว ัสด ุอ ุปกรณ์และสื่อ

นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ต้องใช้ใน
ทุกรายวิชา 

 ธันวาคม 2563 นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 

3. จัดซื้อ-วัสดุอุปกรณ์ตามจำนวนสำรวจ    
4. เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ตามจำนวนที่

จัดซื้อและนำไปใช้ในการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา 

 มกราคม 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 

 

5. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

 กันยายน 2564  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์

เจ็ท Epson L360 
1 เครื่อง 4,090.00 4,090.00  

2 ตระกร้าใส่สารเคมี 30 ใบ 99.00 2,970.00  
3 กล่องเก็บอุปกรณ์ 6 ใบ 499.00 2,994.00  
4 หุ่นจำลองโครงกระดูกและเส้น

เลือด  เส้นประสาท 
1 ชุด 3,400.00 3,586.00  

5 แบบจำลองทรงกลมท้องฟ้า 1 ชุด 680.00 680.00  
6 แบบจำลองระบบสุริยะ 1 ชุด 680.00 680.00  
7 แผนที่ดาว G5123 1 ชุด 140.00 140.00  

รวม 15,000.00  
 

  

แบบ นผ. 2.2 
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      2. ชื่อกิจกรรม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน 

     ผู้รับผิดชอบหลัก นายนิรันดร์ แก้วนันทะ  และนายอนันต์ ขันธะแพทย์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 10,000 ธันวาคม 2563 นายนิรันดร์  แก้วนันทะ 
2. สำรวจความต้องการของนักเรียน  มกราคม 2564 นายอนันต์  ขันธะแพทย์ 
3. ขออนุมัติดำเนินการ  มิถุนายน 2564 

ถึงสิงหาคม 2564 
 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรม   
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  กันยายน 2564  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. พลาสติกเคลือบ A4 8 รีม 90.00 720.00  
2. ป้ายสวนสมุนไพร 1 แผ่น 3,000.00 3,000.00  
3. เชือกไนล่อน 6 แพ็ค 240.00 1,440.00  
4. ต้นฟ้าทะลายโจร 2 ต้น 190.00 340.00  
5. ว่านกาบหอย 10 ต้น 70.00 700.00  
6. ไพลเหลือง 3 ต้น 100.00 300.00  
7. หญ้าหวาน 5 ต้น 100.00 500.00  
8. ต้นโมกพวง 10 ต้น 150.00 1,500.00  
9. รางจืด 5 ต้น 100.00 500.00  
10. เสลดพังพอนตัวเมีย 10 ต้น 70.00 700.00  
11. ส้มแขก 2 ต้น 150.00 300.00  

รวม 10,000.00  
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      3. ชื่อกิจกรรม    สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
      ผู้รับผิดชอบหลัก  นายนิรันดร์ แก้วนันทะ และนายวีรพล ธรรมรักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 10,000 พฤษภาคม 2564 นายวีรพล  ธรรมรักษ์ 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน  กรกฎาคม 2564 นายนิรันดร์  แก้วนันทะ 
3. ดำเนินกิจกรรม  สิงหาคม 2564  
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  กันยายน 2564  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 หลอดกาแฟยาว 40 ห่อ 10.00 400.00 

 

2 หนังยาง 2 ห่อ 100.00 100.00  
3 จัดทำป้ายไวนิลชื่องาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
1 แผ่น 4,800.00 4,500.00  

4 กิจกรรม โยนไข่   4 แผง 125.00 500.00  
5 เครื่องยิงจรวดขวดน้ำ 2 ชุด 2,000.00 4,000.00  
6 สายไฟ 1 ชุด 500.00 500.00  

รวม 10,000.00  
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     4. ชื่อกิจกรรม  science day trip 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นายศุภณัฐ  กาหยี และ นายภานุพงษ์ สุภาวอ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 10,000 เมษายน 2564 นายศุภณัฐ  กาหยี 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน  พฤษภาคม 2564 นายภานุพงษ์ สุภาวอ 
3. ดำเนินกิจกรรม  มิถุนายน 2564 

ถึงสิงหาคม 2564 
 

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  กันยายน 2564  
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 เอกสารประกอบ 100 คน 50.00 5,000.00 

 

2 ค่าชมนิทรรศการ 100 คน 50.00 5,000.00  
รวม 10,000.00  
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      5. ชื่อกิจกรรม    ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
     ผู้รับผิดชอบหลัก   นายอัฐกาล ย้อยพระจันทร์ และนางสาวจุฑารัตน์ หนองนา 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

ธันวาคม 2563 นายอัฐกาล  ย้อยพระจันทร์   

2. ดำเนินงานจัดกิจกรรม มกราคม 2564 

ถึงสิงหาคม 2564 
นางสาวจุฑารตัน์  หนองนา 

3. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน กันยายน 2564  
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ไม่ใช้งบประมาณ 

   
-  

รวม -  
 

6. ชื่อกิจกรรม   ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นายวีรพล  ธรรมรักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน 
3. ดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

15,000 พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
กรกฎาคม 2564 

นายวีรพล  ธรรมรักษ ์

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าอาหาร 50 คน 80.00 4,000.00  
2. ตะแกรงตักขยะ 10 อัน 100.00 1,000.00  
3 ป้ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 20 อัน 300.00 6,000.00  
4. ต้นไม้ประดับ 100 ต้น 40.00 4,000.00  

รวม 15,000.00  
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โครงการที่ 7  - โครงการพัฒนางานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 พัฒนาเว็บไซต์  10,000.00     10,000.00 
2 โปรแกรมสำนักงานสู่มือ

อาชีพ 
 ไม่ใช้งบ     - 

3 Infographic อย่างมืออาชีพ  ไม่ใช้งบ     - 
4 Coding อย่างมืออาชีพ  ไม่ใช้งบ     - 
5 กราฟิกดีไซน์เนอร์  ไม่ใช้งบ     - 
6 จัดซื้อสื่อ-วัสดุอุปกรณ์

ประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

     
30,000.00  

 

   30,000.00 

7 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ     

  
1,249,176.00  

 1,249,176.00 

รวม 40,000.00   1,249,176.00  1,289,176.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [ ✓ ] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธที่ 4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิ

บาล 
     ข้อที ่ 4.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
 5.2 พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามที่มี

ประสิทธิภาพ 
     ตัวชี้วัดที่ 18. ร้อยละของจำนวนครูที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีใช้ใน   การจัดการ

เรียนการสอน 
 19. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับดี 
 25. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามในระดับดี 
 26. ร้อยละของจำนวนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที ่ 4. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รายละเอียด 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

แบบ นผ. 2.1 
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 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  นายจรัส  พงเจริญ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก และ
จะเติบโตมากข้ึนเรื่อย ๆ ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การ
เรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer Based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-Based Learning) และห้องเรียน
เสมือนจริง (Virtual Classrooms) เป็นต้น โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศได้ทุกประเภท 
เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และ
เข้าถึงข้อมูลด้วยกระบวรการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการติดต่อสื่อสารกันได้ทั่ว
ทุกมุมโลก ทั้งยังช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรยีน
การสอนในห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนนอก
ห้องเรียนได้ และระบบการเรียนรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะไปได้รวดเร็วกว่า
การเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว 

เพ่ือตอบสนองต่อกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลยุทธ์สถานศึกษา และการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ที่ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนได้มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการเรียนรู้ขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความสนใจโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ศึกษาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสูงสุดต่อตนเองและผู้อ่ืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนา

งานด้านต่าง ๆ ตามความถนัด 

2. เพื ่อให้ผู ้เร ียนสามารถนำความรู ้และทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาต่อยอดและ

ประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 
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เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

6. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1  พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1) ขั้นเตรียมการ 
2) ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม 
3) ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 

 
ต.ค.63  

พ.ย.63 – ส.ค.64 
ก.ย.64 

นางธัญชนก พงเจริญ 
นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 
 

กิจกรรมที ่2  โปรแกรมสำนักงานสู่มืออาชีพ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1) ขั้นเตรียมการ 
2) ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม 
3) ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 

 
พ.ค.64 

มิ.ย. - ก.ย.64 
ก.ย.64 

นางธัญชนก พงเจริญ 

กิจกรรมที ่3  Infographic อย่างมืออาชีพ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1) ขั้นเตรียมการ 
2) ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม 
3) ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 

 
พ.ค.64 

มิ.ย. - ก.ย.64 
ก.ย.64 

นางสาวนงนุษย์ บุญเจือ 

กิจกรรมที ่4  Coding อย่างมืออาชีพ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1) ขั้นเตรียมการ 
2) ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม 
3) ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 

 
พ.ค.64 

มิ.ย. - ก.ย.64 
ก.ย.64 

นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 
 

กิจกรรมที ่5  กราฟิกดีไซน์เนอร์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1) ขั้นเตรียมการ 
2) ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม 

 
 

พ.ค.64 
มิ.ย. - ก.ย.64 

นางสาวละมัย สินเพียง 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3) ขั้นประเมินผล/ติดตามผล ก.ย.64 
กิจกรรมที ่6  จัดซื้อสื่อประกอบการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1) ขั้นเตรียมการ 
2) ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม 
3) ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 

 
ต.ค.63  

พ.ย.63 – มี.ค.64 
มี.ค.64 

นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 
 

กิจกรรมที ่7  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1) ขั้นเตรียมการ 
2) ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม 
3) ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 

ตลอดปีการศึกษา นายจรัส พงเจริญ 
 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

40,000  1,249,176  1,289,176  

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสรา้ง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 40,000  1,249,176  1,289,176  

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรู้ และ
ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามความ
ถนัด 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้และทักษะด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไปพัฒนาต่อยอดและ

สำรวจความคิดเห็น แบบสำรวจ 
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ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพที่
สุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามความ

ถนัด 

2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นายจรัส  พงเจริญ) 
ตำแหน่ง หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
           (นางพัชรินทร์  เหมะธุลิน) 
    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
           (นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

 
[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
          (นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 7 
โครงการ พัฒนางานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. ชื่อกิจกรรม   พัฒนาเว็บไซท์โรงเรียน 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นางธัญชนก พงเจริญ และ นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

10,000 พ.ย.2563 
พ.ย.2563 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
ตุลาคม 2564 

นางธัญชนก พงเจริญ 
นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. - ค่าเช่าโฮสต์และโดเมนเนม

เว็บไซต์ 
- ค่าเช่าระบบตรวจสอบผล
การเรียนออนไลน์ 
- ค่าแม่แบบ (Theme) 
เว็บไซต์โรงเรียน 

- - - 10,000.00  

รวม 10,000.00  
 

2. ชื่อกิจกรรม   โปรแกรมสำนักงานสู่มืออาชีพ 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นางธัญชนก พงเจริญ  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พ.ค.64 
พ.ค.64 

ส.ค.- ก.ย.64 
ต.ค. 64 

นางธัญชนก พงเจริญ 
 

 

 

 

 

แบบ นผ. 2.2 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
 ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
 

3. ชื่อกิจกรรม   Infographic อย่างมืออาชีพ 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวนงนุษย์ บุญเจือ  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พ.ค.64 
พ.ค.64 

ส.ค.- ก.ย.64 
ต.ค. 64 

นางสาวนงนุษย์ บุญเจือ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
 ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
 

 

4. ชื่อกิจกรรม   Coding อย่างมืออาชีพ 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นายวันเฉลิม ไชยพงษ์  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พ.ค.64 
พ.ค.64 

ส.ค.- ก.ย.64 
ต.ค. 64 

นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
 ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
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5. ชื่อกิจกรรม   กราฟิกดีไซน์เนอร์ 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวละมัย สินเพียง  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พ.ค.64 
พ.ค.64 

ส.ค.- ก.ย.64 
ต.ค. 64 

นางสาวละมัย สินเพียง 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
 ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
 

6. ชื่อกิจกรรม   จัดซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

30,000 พ.ย.2563 
พ.ย.2563 

พ.ย.63 - ม.ค.64 
มี.ค 64 

นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 
 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ชุดควบคุมหุ่นยนต์ด้วยบอร์ด 

kid bike. 
6 ชุด 5,000.00 30,000.00  

รวม 30,000.00  
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7. ชื่อกิจกรรม   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นายจรัส พงษ์เจริญ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

1,249,176 พ.ย.2563 
พ.ย.2563 

พ.ย.63 - ม.ค.64 
มี.ค 64 

นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 
 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
1 ชุด 717,600.00 717,600.00  

2. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 

1 ชุด 531,576.00 531,576.00  

รวม 1,249,176.00  
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โครงการที่ 8  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 พัฒนาสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

13,200.00    13,200.00 

2 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม
ศึกษาในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

ไม่ใช้งบ    - 

3 อบรมและจัดสอบธรรมศึกษา ปี
การศึกษา 2563 

   4,000.00 4,000.00 

4 หล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา 9,500.00    9,500.00 
5 กฏหมายและระบบการปกครอง

โลก 
2,500.00    2,500.00 

รวม 29,200.00     29,200.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 
 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [/ ] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล  
     ข้อที ่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 
     ตัวชี้วัดที่ 
 

3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติในระดับดีข้ึน
ไป 

     กลยุทธ์ที่ 
 

4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

     ข้อที ่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 4.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
 

     ตัวชี้วัดที่ 
 

17. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับดี 

 18. ร้อยละของจำนวนครูที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

 19. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับดี 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที ่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา            
มาตรฐานที่                 1. คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

แบบ นผ. 2.1 
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ตัวบ่งชี้   1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา                                
 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่           1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีอัตลักษณ์ 

“สุภาพชน คนดี ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน” 
 2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
มาตรฐานที่     3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่                            1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   
   
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการเรียนและการ

ทำงาน เพื่อให้เป็นนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรยีน

ต่อและประกอบอาชีพที่ดีต่อไป โดยมีครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางในการเรียนการสอน แต่ปัจจุบันพบว่า

ยังมีนักเรียนบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในด้านคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควร นักเรียนขาด

ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม การศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้ง

ร่างการและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีความสุขการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันจะเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ

เรียนรู้ และในการจัดการเรียนการสอน จะต้องให้นักเรียนได้รับข้อมูลจาก สื่อประกอบการสอน   มีรูปภาพ

ประกอบ  เพื่ออธิบาย  ชี้แนะ  กระตุ้น  เร้าความสนใจของนักเรียน  ให้นักเรียนรับรู้หลายๆ ทาง  ในการจัดการ

เรียนการสอนจึงต้องมีการพัฒนา   ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ

โครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่ างมี

ประสิทธิภาพตามนโยบายของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับนักเรยีน 

ผ่านทางกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญาและ

ความรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติใช้การดำเนินชีวิตรวมถึงการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ ทุกเวลาทุกสถานที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมี

สุขภาพกายและจิตที่ดี ส่งผลให้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข นอกจากจะจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนทุก คนได้รับการ
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พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันแล้ว  นักเรียนที่มีความสามารถและทักษะโดดเด่นเฉพาะด้านจะต้องได้รับการส่งเสริมด้วย 

การประกวดแข่งขัน ทักษะต่างๆ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนที ่มีความสามารถเฉพาะด้านได้แสดง

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 

2. วัตถุประสงค ์
10. เพ่ือปลูกฝังพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของนักเรียนโดยใช้แนวทางพุทธศาสนา 

11. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญประเพณีทางพุทธศาสนา 

12. เพ่ือสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาอันดีงามของชาวไทย. 

13. เพ่ือจัดซื้อ จัดหา ปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

14. เพ่ือจัดกิจกรรมหรือนำพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านทักษะทางวิชา

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

15. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ทักษะทางด้านวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 63 คน มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

2. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 

3. นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญประเพณีทางพุทธศาสนา 

4. ครู นักเรียน ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทันสมัย 

5. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

6. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1  พัฒนาสื่อเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2564 นางสาวเบญจวรรณ  
หฤทัยสิริรัตน์ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ประชุมเตรียมงาน 
1.2 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังคมศึกษา ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมเตรียมงาน 
2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 2/63 และ 
1/64 

นางสาวเบญจวรรณ  
หฤทัยสิริรัตน์ 
 

กิจกรรมที ่3 อบรมและจัดสอบธรรมศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมเตรียมงาน 
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

เดือนธันวาคม 2563 นางสาวกันยารัตน์   
ฤกษ์อุดม 

กิจกรรมที่ 4 หล่อเทียน แห่เทียน
เข้าพรรษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อวางแผน 
4.2 ดำเนินการเตรียมงาน 
4.3 ตักบาตรเพ่ือให้นักเรียนร่วมทำบุญ 
4.4 เชิญชวนชุมชนวงแหวน สะแกงามร่วม
ทำบุญ 
4.5 ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา 
4.6 ประเมินผลการดำเนินการและจัดทำ
เล่มรายงาน 

เดือนกรกฏาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์ภา 

กิจกรรมที่ 5 กฏหมายและระบบการ
ปกครองโลก 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 ประชุมวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรม 
5.2 จัดกิจกรรม ประกาศมอบรางวัล 
5.3 ประเมินผลการดำเนินการและจัดทำ
เล่มรายงาน 
 

เดือนสิงหาคม 2564 นายปัญญาณวิชญ์  
ธีระธัชชะสกุล 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

25,200   4,000 29,200  

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสรา้ง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 25,200   4,000 29,200  

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ปฎิบัติกิจกรรมตามแผน
ปฎิบัติการฯ ร้อยละ 100 

1. ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทิน
การดำเนินงาน 

1. ปฏิทินการดำเนินงาน 
ของแผนปฏิบัติการโครงการ 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการ ร้อยละ 90 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำ
แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

3. จำนวนสื่อเทคโนโลยีที่จัดซื้อ 
จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม ร้อย
ละ 75 อยู่ในระดับ ดี 

1. พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ตรวจ เช็คสภาพสื่อ 

1. แบบประเมินสภาพสื่อ 

4. ครู ได้ใช้สื่อเทคโนโลยี 
ประกอบการเรียนการสอน   
ร้อยละ 80 ของครูใช้สื่อในการ
จัดการเรียนการสอน 

2. บันทึกการยืม – คืนสื่อ
ประกอบการสอน 

2. แบบบันทึกการยืม – คืนสื่อ
ประกอบการสอน 

5. นักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจากคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ร้อยละ 100 

3. ประเมินจากเกณฑ์การวัด 
และประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

3. เกณฑ์การวัดและประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

6. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ได้รับรางวัล ร้อยละ 80 ใน
รายการประเภทต่าง ๆ 

3.นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมการแข่งขัน 

3. รางวัลจากรายการแข่งขัน 

7. นักเรียน ระดับม. 3 และ ม.6 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาสังคมศึกษาฯ เพิ่มข้ึน
โดย นักเรียน ม.3 ผ่านเกณฑ์

1. ทดสอบด้านความรู้ใน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ ม.3 

1.แบบทดสอบสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับม.3 โดยครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ  
2.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (Onet) ม.6 
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ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
การทดสอบโดยข้อสอบกลาง
ของโรงเรียน ร้อยละ 60 
และนักเรียน ม.6 มีผลคะแนน 
Onet สูงขึ้นร้อยละ 50 

2. ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้น 
ม.6 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา 

2. นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญประเพณีทางพุทธศาสนาและเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีงาม 

3. ครูใช้สื่อที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการเรียนการสอน 

4. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อการเรียนการสอน 

5. นักเรียนในโรงเรียนได้ร่วมกันแสดงออก  ซึ่งความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ 

6. นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นเลิศท้ังกิจกรรมทักษะทางวิชาการสังคมศึกษา 

 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
       (....................................................) 
ตำแหน่ง................................................. 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
           (นางพัชรินทร์  เหมะธุลิน) 
    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
             (นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 9  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

8. ชื่อกิจกรรม  พัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาทักษะและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวเบญจวรรณ หฤทัยสิริรัตน์ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมเตรียมงาน 
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

13,200.00 
 (รายหัว) 

ปีงบประมาณ 
2564 

นางสาวเบญจวรรณ  
หฤทัยสิริรัตน์ 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. แผนที่ประวัติศาสตร์ – 

อาณาจักรโบราณ 
1 แผ่น 800.00 800.00  

2. แผนที่ประวัติศาสตร์ – 
อาณาจักรสุโขทัย 

1 แผ่น 800.00 800.00  

3. แผนที่ประวัติศาสตร์ – 
อาณาจักรอยุธยา 

1 แผ่น 800.00 800.00  

4 แผนที่ประวัติศาสตร์ – 
อาณาจักรธนบุรี 

1 แผ่น 800.00 800.00  

5 แผนที่ประวัติศาสตร์ – 
อาณาจักรรัตนโกสินทร์ 

1 แผ่น 800.00 800.00  

6 จัดจ้างทำโฟมบอร์ด 
Timeline ประวัติศาสตร์ 

1 ชุด 5,000.00 5,000.00 ห้องศูนย์ ปวศ. 

8 จัดทำเอกสารในการอบรม
ความรู้ด้านกฎหมาย 

10 ชุด 100.00 1,000.00 ขอถ่ายเอกสารเพื่อ
ติว แข่งขันกับ

ภายนอก 
10 จัดทำเอกสารในการอบรม

ความรู้ด้าน เศรษฐศาสตร์ 
10 ชุด 80.00 800.00 ขอถ่ายเอกสารเพื่อ

ติว รายการแข่งขัน
เพชรยอดมงกุฎ 

12 จัดทำเอกสารในการอบรม
ความรู้ด้าน ประวัติศาสตร์ 

10 ชุด 80.00 800.00 ขอถ่ายเอกสารเพื่อ
ติว รายการแข่งขัน
เพชรยอดมงกุฎ 

แบบ นผ. 2.2 
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ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
13 สื่อฝึกการสวดมนต์ทำนอง

สรภัญญะ 
2 ชุด 300.00 600.00 รายการแข่ง

ศิลปหัตถกรรม 
14 ชุดอุปกรณ์ฝึกซ้อมมารยาท

ไทย ม.ต้นและ ม.ปลาย 
2 ชุด 500.00 1,000.00 รายการแข่ง

ศิลปหัตถกรรม 
รวม 13,200.00  

 

9. ชื่อกิจกรรม  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาในระดับ ม.3 และ ม.6 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวเบญจวรรณ หฤทัยสิริรัตน์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมเตรียมงาน 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมนิเทศการสอน
คร ู
3. ประชุม PLC เพ่ือหาแนวทางในการยก
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
4. สรุปผลการดำเนินงาน 

- ภาคเรียนที่ 
2/63 และภาค
เรียนที่ 1/64 

นางสาวเบญจวรรณ  
หฤทัยสิริรัตน์ 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
       
       
       

   
 

10. ชื่อกิจกรรม  อบรมและจัดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวกันยารัตน์ ฤกษ์อุดม 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมเตรียมงาน 
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

8,000.00 
(เงินอ่ืนๆ) 

เดือนธันวาคม 
2563 

นางสาวกันยารัตน์ 
ฤกษ์อุดม  
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 จัดอบรม    2,000.00  
2 จัดสอบธรรมศึกษา    6,000.00  
       
       

รวม 8,000.00 เงินจากการ
สนับสนุน

ของวัดผู้ดูแล
การสอบ 

 
11. ชื่อกิจกรรม  หล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์ภา 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อวางแผน 
2. ดำเนินการเตรียมงาน 
3. ตักบาตรเพ่ือให้นักเรียนร่วมทำบุญ 
4. เชิญชวนชุมชนวงแหวน สะแกงาม
ร่วมทำบุญ 
5. ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา 
6. ประเมินผลการดำเนินการและจัดทำ
เล่มรายงาน 

9,500.00 
(รายหัว) 

22 - 23 
กรกฎาคม 2564 

นายณรงค์ศักดิ์  
พงษ์ภา  
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าต้นเทียนพรรษา  5 ต้น 1,500.00 7,500.00  
2. ดอกไม้ประดิษฐ์ 20 ช่อ 100.00 2,000.00  

รวม 9,500.00  
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12. ชื่อกิจกรรม  กฎหมายและรอบการปกครองโลก 

ผู้รับผิดชอบหลัก นายปัญญาณวิชญ์ ธีระธัชชะสกุล 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรม 
2. จัดกิจกรรม ประกาศมอบรางวัล 
3. ประเมินผลการดำเนินการและจัดทำ
เล่มรายงาน 
 
 

2,500.00 
 (รายหัว) 

เดือนสิงหาคม 
2564 

นายปัญญาณวิชญ์  
ธีระธัชชะสกุล 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมฯ 

 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. จัดจ้างทำโฟมบอร์ดความรู้ 1

  
ชุด 2500.00 2500.00 เผยแพร่

ข้อมูลความรู้ 
รวม 2,500.00  
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โครงการที่ 9  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 English on Air on Friday  ไม่ใช้งบ     -  
2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ไม่ใช้งบ    - 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ไม่ใช้งบ    - 

5 วัดทักษะทางภาษาอังกฤษ (Pre-
GAT) 

 ไม่ใช้งบ      -  

6 春节快乐 ตรุษจีนทวีธา 9,500    9,500 

7 天天学汉语 เรียนจีนให้
ได้จีน 

 ไม่ใช้งบ      -  

8 English Day Camp 65,000    65,000 
9 สานฝันวันคริสต์มาส 10,000    10,000 
10 พัฒนาสื่อและส่งเสริม

ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 

4,000    4,000 

รวม 88,500.00     88,500.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธที่ 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล 
     ข้อที ่ 1.1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 
     ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดี

ขึ้นไป 
 2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที ่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

 
 4. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที ่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งชี้ที ่ 3.1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 

 และศีลธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่กำหนดให้สถานศึกษา

ต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ

คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) ซึ่ง

แบบ นผ. 2.1 
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สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สำหรับการดำเนินงานจัดการศึกษา

ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายนั้น สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียน สังคม ประเทศชาติ โดยยึดนโยบาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นกรอบแนวทางในการ

ดำเนินงานและนำเอาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามา นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง

กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพ

การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (มาตรา 48) โดยโรงเรียนได้นำ

วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง อันประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบหรือ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) และการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Action) นำมาใช้ในการดำเนินงานจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปีและเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ

เจตคติและวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ  ใน

ปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทำโครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ

สอดคล้องกับภารกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ในการดำเนินงานในปีที่ผ่าน พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศอยู่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 3 พบว่า ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม

หลักสูตร อยู่ในระดับปรับปรุง และมีจุดที่ควรพัฒนา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศระดับ

คุณภาพต้องปรับปรุง ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสามารถทางภาษาต่างประเทศข้ึนเพ่ือแก้ไขและ

พัฒนา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ 

 2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศผ่านตามเกณฑ์ 

2. นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติวิชาภาษาต่างประเทศระดับดี 

3. นักเรียนมีทักษะทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
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4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

6. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1  English on Air on Friday 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. กำหนดปัญหาที่เกิดขึ้น จากการสังเกตใน
การจัดการเรียนการสอน 
2. กำหนดว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อให ้บรรลุ
เป้าหมาย 
3. รวบรวมข้อมูล เนื้อหา เพ่ือใช้จัดกิจกรรม 
4. ดำเนินกิจกรรม ในวัน เวลา ที่กำหนด 
5. วิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรม 
6. สรุปผล และอภิปราย 

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 ครูสุดาดวง แก้วสวัสดิ์ 

กิจกรรมที ่2  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. จัดทำโครงการ เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการกิจกรรม 
4. สรุป ประเมินผล 
5. รายงานผล 

พ.ย. 63 - มี.ค. 64 ครูณัฎฐภูมินทร์ สุวรรณ
รงค,์ ครูฟารินทิพยนิภา 
ธีรดิษฐะกุล 

กิจกรรมที ่3  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. จัดทำโครงการ เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการกิจกรรม 
4. สรุป ประเมินผล 

พ.ย. 63 - มี.ค. 64 ครูจินต์ตรัย พรตด้วง,  
ครูจิรันธนิน สีดางาม 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5. รายงานผล 
กิจกรรมที ่4  วัดทักษะทางภาษาอังกฤษ 
(Pre-GAT) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. จัดทำโครงการ เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการกิจกรรม 
4. สรุป ประเมินผล 
5. รายงานผล 

พ.ย. 63 - มี.ค. 64 ครูมุจลินทร์ แสงสุวอ,  
ครูวิภาวรรณ กันยา 

กิจกรรมที ่5  春节快乐 ตรุษจีน

ทวีธา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
2. จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน คือ การแข่งขัน
คัดลายมือภาษาจีน เขียนตามคำบอกจีน เขียน
พู่กันจีน และออกแบบซองอังเปา 
3. จัดหาพิธีกร(นักเรียน) ดำเนินกิจกรรมใน
วันตรุษจีน และประกาศรางวัลชนะเลิศใน
การแข่งข ันทักษะภาษาจีน พร ้อมมอบ
เกียรติบัตร  
4. การแสดงโชว์ตรุษจีน  
5. กิจกรรมตอบปัญหาภาษาจีน มอบรางวัล 
(แบ่งตอบเป็นม.ต้น ม.ปลาย) 
6. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม 

10 กุมภาพันธ์ 2564 ครูรวิภา ลาภูมมา, 
ครูวันวิสา เสนานอก 

กิจกรรมที ่6  天天学汉语 เรียนจีน

ให้ได้จีน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
2. พิธีกร (นักเรียน ม. ปลาย) นำเสนอ
คำศัพท์ วลี ประโยคหรือบทความภาษาจีน
ในชีวิตประจำวัน บนเวที 
3. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม 

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 ครูรวิภา ลาภูมมา, 
ครูวันวิสา เสนานอก 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่7  English Day Camp 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 
3. รับสมัครนักเรียนร่วมกิจกรรม 
4. จัดกิจกรรม 
5. สรุปและรายงานการดำเนินกิจกรรม 

7 สิงหาคม 2564 ครูณัฎฐภูมินทร์ สุวรรณ
รงค์ 

กิจกรรมที ่8  สานฝันวันคริสต์มาส 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือจัดทำโครงการ 
2. ประสานงาน ติดต่อสถานที่ 
3. จัดทำเอกสารประกอบกิจกรรมและ
ตกแต่งเวที 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
5. สอบถามความคิดเห็นหลังจัดกิจกรรม 
6. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

25 ธันวาคม 2563 ครูฟารินทิพยนิภา ธีรดิษฐะ
กุล 

กิจกรรมที ่9  พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมครกูลุ่มสาระฯเพ่ือสำรวจความ
ต้องการการใช้วัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระฯ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
ดำเนินการจัดซื้อ 
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพสื่อและการ
ดำเนินงานของครูในกลุ่มสาระฯ 
4. สรุปประเมินผลโครงการ 

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 ครูณัฎฐภูมินทร์ สุวรรณ
รงค์ 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ เงินอุดหนุน 

(รายหัว) 
เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

88,550    88,550  

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสรา้ง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 88,550    88,550  

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 60 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาต่างประเทศผ่านตาม
เกณฑ์ 

1. การประเมินผลจากสภาพ
จริง 
 

1. แบบประเมินผลตามสภาพ
จริง 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผล
คะแนนทดสอบระดับชาติวิชา
ภาษาต่างประเทศระดับดี 

2. การจัดอันดับ 2. แบบแบบจัดอันดับ 

3.นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะ
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

3. การสังเกต 3. แบบสังเกต 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

 2. นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
       (....................................................) 
ตำแหน่ง................................................. 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
           (นางพัชรินทร์  เหมะธุลิน) 
    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
           (นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 9 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 

     1.  ชื่อกิจกรรม   English on Air on Friday   
ผู้รับผิดชอบหลัก  ครูสุดาดวง แก้วสวัสดิ์    

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กำหนดปัญหาที่เกิดข้ึน จากการสังเกต
ในการจัดการเรียนการสอน 
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 
3. รวบรวมข้อมูล เนื้อหา เพื่อใช้จัด
กิจกรรม 
4. ดำเนินการตามกิจกรรม ในวัน เวลา ที่
กำหนด (วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563  –  
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2563) 
5. วิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรม 
6. สรุปผล และอภิปราย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พ.ย. 63 - ก.ย. 
64 

ครูสุดาดวง แก้วสวัสดิ์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
 

      2.  ชื่อกิจกรรม   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ผู้รับผิดชอบหลัก  ครูณัฎฐภูมินทร์ สุวรรณรงค์, ครูฟารินทิพยนิภา ธีรดิษฐะกุล  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการ เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการกิจกรรม 
4. สรุป ประเมินผล 
5. รายงานผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พ.ย. 63 - มี.ค. 
64 

ครูณัฎฐภูมินทร์ 
สุวรรณรงค์, ครูฟาริน
ทิพยนิภา ธีรดิษฐะกุล 

แบบ นผ. 2.2 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
 
      3.  ชื่อกิจกรรม   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผู้รับผิดชอบหลัก  ครูจินต์ตรัย พรตด้วง และครูจิรันธนิน สีดางาม   

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการ เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการกิจกรรม 
4. สรุป ประเมินผล 
5. รายงานผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พ.ย. 63 - มี.ค. 
64 

ครูจินต์ตรัย พรตด้วง, 
ครูจิรันธนิน สีดางาม 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
 

 
  

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 | หน้าที่ 159



4.  ชื่อกิจกรรม   วัดทักษะทางภาษาอังกฤษ (Pre-GAT)   
 ผู้รับผิดชอบหลัก  ครูมุจลินทร์ แสงสุวอ และครูวิภาวรรณ กันยา  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการ เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินกิจกรรม 
3. ดำเนินการกิจกรรม 
4. สรุป ประเมินผล 
5. รายงานผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พ.ย. 63 - มี.ค. 
64 

ครูมุจลินทร์ แสงสุวอ, 
ครูวิภาวรรณ กันยา 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
 

      5.  ชื่อกิจกรรม   春节快乐 ตรุษจีนทวีธา    

 ผู้รับผิดชอบหลัก  ครูรวิภา ลาภูมมา, ครูวันวิสา เสนานอก   

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
2. จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน คือ การ
แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน เขียนตามคำบอก
จีน เขียนพู่กันจีน และออกแบบซองอังเปา 
3. จัดหาพิธีกร(นักเรียน) ดำเนินกิจกรรม
ในวันตรุษจีน และประกาศรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน พร้อมมอบ
เกียรติบัตร  
4. การแสดงโชว์ตรุษจีน  
5. กิจกรรมตอบปัญหาภาษาจีน มอบ
รางวัล (แบ่งตอบเป็นม.ต้น ม.ปลาย) 
6. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม 

9,500 10 กุมภาพันธ์ 
2564 

ครูรวิภา ลาภูมมา 
ครูวันวิสา เสนานอก 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 

1. สีทาหน้างิ้ว 1 กล่อง  300.00   300.00   

2. พู่กันจีนขนาดกลาง 20 ด้าม  30.00   600.00   
3. พู่กันจีนขนาดเล็ก 20 ด้าม  25.00   500.00   
4. สมุดคัดตัวอักษรจีน 100 เล่ม  14.00   1,400.00   
5. ผ้าเขียนน้ำพู่กันจีน 10 แผ่น  30.00   300.00   
6. กระดาษคัดตัวอักษรพู่กันจีน  10 ห่อ  100.00   1,000.00   
7. กระดาษวาดภาพจีน 2 ห่อ  350.00   700.00   
8. กระดาษสาจีน สีขาวล้วน 44 ห่อ  25.00   1,100.00   
9. หมึกจีน 10 ขวด  60.00   600.00   
10. หัวแป๊ะยิ้มหญิงและชาย  2 หัว  1,500.00   3,000.00   

รวม 9,500.00  
 

6.  ชื่อกิจกรรม   天天学汉语 เรียนจีนให้ได้จีน   

ผู้รับผิดชอบหลัก  ครูรวิภา ลาภูมมา, ครูวันวิสา เสนานอก   

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
2. พิธีกร (นักเรียน ม. ปลาย) นำเสนอ
คำศ ัพท ์  วล ี  ประโยคหร ือบทความ
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน บนเวท ี
3. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พ.ย. 63 - ก.ย. 
64 

ครูรวิภา ลาภูมมา 
ครูวันวิสา เสนานอก 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
 ไม่ใช้งบประมาณ    -  

รวม -  
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      7.  ชื่อกิจกรรม   English Day Camp    
ผู้รับผิดชอบหลัก  ครูณัฎฐภูมินทร์ สุวรรณรงค์   

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 
3. รับสมัครนักเรียนร่วมกิจกรรม 
4. จัดกิจกรรม 
5. สรุปและรายงานการดำเนินกิจกรรม 

65,000 7 สิงหาคม 64 ครูณัฎฐภูมินทร์ 
สุวรรณรงค์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าอาหารนักเรียน 250  คน 80.00 20,000.00  
2. ค่าจ้างเหมาวิทยากร 1  ค่าย 45,000.00 45,000.00  

รวม 65,000.00  
 

      8.  ชื่อกิจกรรม   สานฝันวันคริสต์มาส    
ผู้รับผิดชอบหลัก  ครูฟารินทิพยนิภา ธีรดิษฐะกุล   

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ป ร ะ ช ุ ม ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือจัดทำโครงการ 
2. ประสานงาน ติดต่อสถานที่ 
3. จัดทำเอกสารประกอบกิจกรรมและ
ตกแต่งเวที 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
5. สอบถามความคิดเห็นหลังจัดกิจกรรม 
6. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

10,000 25 ธันวาคม 63 ครูฟารินทิพยนิภา 
ธีรดิษฐะกุล 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ต้นคริสต์มาสเล็ก 2 ต้น 1,250.00 2,500.00  
2. ป้ายไวนิล 1  ผืน 1,500.00 1,500.00  
3. สแตนดี้ 4  แผ่น 1,500.00 6,000.00  

รวม 10,000.00  
 
     9.  ชื่อกิจกรรม   พัฒนาสื่อและส่งเสริมความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  

ผู้รับผิดชอบหลัก  ครูณัฎฐภูมินทร์ สุวรรณรงค์     

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครกูลุ่มสาระฯเพ่ือสำรวจความ
ต้องการการใช้วัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระฯ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
ดำเนินการจัดซื้อ 
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพสื่อและการ
ดำเนินงานของครูในกลุ่มสาระฯ 
4. สรุปประเมินผลโครงการ 

4,000 พ.ย. 63 - ก.ย. 
64 

ครูณัฎฐภูมินทร์ 
สุวรรณรงค์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. แฟลชการ์ด 16 ชุด 250.00 4,000.00  

รวม 4,000.00  
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โครงการที่ 10  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางศิลปะ 
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถด้านการแสดง
และนาฏศิลป์ 

26,450    26,450 

2 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถด้านทัศนศิลป์ 

14,060    14,060 

3 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถด้านดนตรีไทย 

56,000    56,000 

4 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถทางดนตรีสากล 

52000    52000 

5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

40,000    40,000 

6 ส่งเสริมความสามารถของ
นักเรียนทางด้านการแสดงออก 
ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

 ไม่ใช้งบ     -  

รวม 188,510.00     188,510.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการที่ 10 ปีงบประมมาณ 2564 
 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [ ] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   

     กลยุทธ์ที่  2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานของความ 
เป็นไทย และเป็นพลเมืองโลกตามปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงในระบบการศึกษา
อย่างเข้มข้น 

     ข้อที ่ 
 

2.3 พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและ
ศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและ 
สิ่งเสพติด 

     ตัวชี้วัดที่ 
 

8. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย และจิตใจในระดับดี
ขึ้นไป 

 9. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาในระดับดี 
ขึ้นไป 

 10. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีทักษะชีวิต และปลอดจากอบายมุขและ 
สิ่งเสพติด 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งชี้ที่  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   

 
 

แบบ นผ. 2.1 
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1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ศิลปะเป็นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านทักษะ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีความสุขในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทั้ง
ทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั ้งสามารถนำความรู ้ที ่ได้ไปปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน การให้ความสำคัญทางคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล คุณค่าทางทัศนศิลป์ 
คุณค่าทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและมีการตัดสินใจ มีรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ศิลปะข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากลและให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพในการแสดงจาก
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพตามความต้องการของสังคม
และประเทศชาติสืบไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้สูงขึ้น 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ  ทักษะ  และความสามารถด้านศิลปะ 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการเรียนรู้  คิดวิเคราะห์  และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาศิลปะ 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ 

2. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนศิลปะสูงขึ้น 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีลักษะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญการนำศิลปะไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจำวัน 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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6. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถด้านการแสดงและนาฏศิลป์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะทำงาน 
1.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
1.3 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
1.4 สรุปและรายงานผลโครงการ 
 

 
 
 

ตุลาคม 63 
พฤศจิกายน 63 

พ.ย. 63- ก.ย. 64 
กันยายน 64 

น.ส.พรทิพย์ภา สิงห์วงศ์วัฒนะ
และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถด้านทัศนศิลป์ 
ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะทำงาน 
2.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2.3 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
2.4 สรุปและรายงานผลโครงการ 
 

 
 
 

ตุลาคม 63 
พฤศจิกายน 63 

พ.ย. 63- ก.ย. 64 
กันยายน 64 

นายรังสรรค์ เกิดบุญมี 
และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถด้านดนตรีไทย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะทำงาน 
3.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3.3 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3.4 สรุปและรายงานผลโครงการ 
 

 
 
 

ตุลาคม 63 
พฤศจิกายน 63 

พ.ย. 63- ก.ย. 64 
กันยายน 64 

นายศิรัตน์ บันลือพงศ์พันธุ์  
และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสื่อและส่งเสริม
ความสามารถทางดนตรีสากล 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
4.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 
4.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 

ตุลาคม 63 
ตุลาคม 63 

พฤศจิกายน 63 
พ.ย. 63- ก.ย. 64 

กันยายน 64 

นายวุฒิชัย  ชัยชูด       
 และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
6.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 
6.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
6.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 

ตุลาคม 63 
ตุลาคม 63 

พฤศจิกายน 63 
พ.ย. 63- ก.ย. 64 

กันยายน 64 

นายรังสรรค์ เกิดบุญมี 
และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมความสามารถของ
นักเรียนทางด้านการแสดงออก ศิลปะ 
ดนตรีและวัฒนธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
6.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 
6.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
6.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 

 
ตุลาคม 63 
ตุลาคม 63 

พฤศจิกายน 63 
พ.ย. 63- ก.ย. 64 

กันยายน 64 

น.ส.พรทิพย์ภา สิงห์วงศ์วัฒนะ 
และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวม หมายเหตุ เงิน
อุดหนุน 
(รายหัว) 

เงิน
อุดหนุน 

(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อ่ืนๆ 

1. งบบุคลากร 12,000      
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ) 

40,510      

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
ก่อสร้าง) 

136,000      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 188,510      
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียน
ศิลปะระดับดีขึ้นไป 

ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียน แบบทดสอบ/การปฏิบัติ 

2. นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการแสดงผลงานอย่าง
น้อย 2 งาน 

ผลงานของนักเรียน/กิจกรรม
ต่างๆ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้สูงขึ้น 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ  ทักษะ  และความสามารถด้านศิลปะ 

3. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการเรียนรู้  คิดวิเคราะห์  และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและมี

เจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ 

 

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
       (....................................................) 
ตำแหน่ง................................................. 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
           (นางพัชรินทร์  เหมะธุลิน) 
    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
           (นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 10 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ 

1. ชื่อกิจกรรม  พัฒนาสื่อและส่งเสริมความสามารถด้านการแสดงและนาฏศิลป์  
ผู้รับผิดชอบหลัก น.ส.พรทิพย์ภา สิงห์วงศ์วัฒนะ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
4. สรุปและรายงานผลโครงการ 

26,450.00 

ตุลาคม 63 
ตุลาคม 63 

พฤศจิกายน 63 
พ.ย. 63- ก.ย. 64 

กันยายน 64 

น.ส.พรทิพย์ภา สิงห์วงศ์วัฒนะ
และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ลูกปัดมุกสีขาว 5 มิล 2 ถุง 300.00 600.00  
2. ลูกปัดมุกสีขาว 8 มิล 2 ถุง 300.00 600.00  
3. เอ็นยืดร้อยลูกปัด  2 ม้วน 50.00 100.00  
4. ผ้าพิมพ์ลายไทย 12 ผืน 350.00 4200.00  
5. ผ้าชีฟอง 36 เมตร 75.00 2700.00  
6. ผ้าคอตต้อน TC ลายดอก 36 เมตร 75.00 2700.00  
7. ผ้าซิ่นพิมพ์ลาย 10 ผืน 200.00 2000.00  
8. ผ้าปาเต๊ะ 12 ผืน 200.00 2400.00  
9. ผ้าต่วน 36 เมตร 50.00 1800.00  
10. ผ้าลูกไม้ 36 เมตร 50.00 1800.00  
11. เครื่องประดับชุดไทย 12 ชุด 300.00 3600.00  
12. พานขันดอก 10 พาน 250.00 2500.00  
13. เพชรคริสตัล 2 ถุง 300.00 600.00  
14. ริบบิ้นลูกไม้ 2 ม้วน 300.00 600.00  
15. ดอกพุดปลอม 1 ถุง 250.00 250.00  

รวม 26,450  
 
 
 

 

แบบ นผ. 2.2 
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2. ชื่อกิจกรรม  พัฒนาสื่อและส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก นายรังสรรค์ เกิดบุญมี 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
4. สรุปและรายงานผลโครงการ 

14,060.00 
(อุดหนุนราย

หัว) 

ตุลาคม 63 
พฤศจิกายน 63 

พ.ย. 63- ก.ย. 64 
กันยายน 64 

นายรังสรรค์ เกิดบุญมี 
และครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. สมุดวาดเขียนเรนาซอง 

375x555 มม. R201 
2 เล่ม 190.00 380.00  

2. สมุดวาดเขียนเรนาซอง 
375x555 มม. R101 

4 เล่ม 190.00 760.00  

3. สมุดวาดเขียนเรนาซอง 
210x297 มม. R205 

5 เล่ม 80.00 400.00  

4. สมุดวาดเขียนเรนาซอง 
210x297 มม. R105 

5 เล่ม 80.00 400.00  

5. สีน้ำโปสเตอร์ขนาด 120 ซีซี(สี
แดง)  

10 ขวด 60.00 600.00  

6. สีน้ำโปสเตอร์ขนาด 120 ซีซี(สี
เหลือง)  

10 ขวด 60.00 600.00  

7. สีน้ำโปสเตอร์ขนาด 120 ซีซี(สี
น้ำเงิน) 

10 ขวด 60.00 600.00  

8. สีน้ำโปสเตอร์ขนาด 120 ซีซี(สี
ดำ) 

3 ชุด 60.00 180.00  

9. สีน้ำโปสเตอร์ขนาด 120 ซีซี(สี
ขาว) 

4 ชุด 60.00 240.00  

10. สีอะคริลิค Silpakorn 
เซต 12 หลอด  

6 กล่อง 350.00 2100.00  

11. สีชอล์กเพลเทล บรรจุ 25 สี 10 กล่อง 110.00 1100.00  
12. สีไม้ยาว คลอรีน 24 สี 10 กล่อง 150.00 1500.00  
13. ดินสอ EE Staedtler 

Lumograph  
4 กล่อง 300.00 1200.00  
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ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
สเต็ดเลอร์ ลูโมกราฟ  

14. เทปกาวนิโต้ 10 ม้วน 30.00 300.00  
15. ดินสอ HB Staedtler 

Lumograph  
สเต็ดเลอร์ ลูโมกราฟ 

4 กล่อง 150.00 600.00  

16. สีน้ำ Silpakorn 
เซต 12 หลอด 

6 กล่อง 350.00 2100.00  

17. ขาตั้งวาดภาพ  1 อัน 1.00 1000.00  
รวม 14,060.00  

 
3. ชื่อกิจกรรม  พัฒนาสื่อและส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีไทย 
ผู้รับผิดชอบหลัก นายศิรัตน์ บันลือพงศ์พันธุ์  

ชื่อ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
4. สรุปและรายงานผลโครงการ 

56,000.00 
(อุดหนุนราย

หัว) 

ตุลาคม 63 
พฤศจิกายน 63 

พ.ย. 63- ก.ย. 64 
กันยายน 64 

นายศิรัตน์ บันลือพงศ์พันธุ์  
และครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ระนาดทุ้มแกะหลาย 2 คัน 25,500.00 25,500.00  
2. รางระนาดเอกแกะลาย  1 ราง 25,500.00 25,500.00  
3. กลองสองหน้า   1 ใบ 6,000.00 6,000.00  

รวม 56,000.00  
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4. ชื่อกิจกรรม  พัฒนาสื่อและส่งเสริมความสามารถทางดนตรีสากล 
ผู้รับผิดชอบหลัก นายวุฒิชัย ชัยชูด 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3. บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

52,000.00 
(อุดหนุนราย

หัว) 

ตุลาคม 63 
ตุลาคม 63 

พฤศจิกายน 63 
พ.ย. 63- ก.ย. 64 

กันยายน 64 

นายวุฒิชัย  ชัยชูด       
และครูในกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ศิลปะ 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. เทเนอร์ทรอมโบน (Tenor trombone) 1 เครื่อง 25,000.00 25,000.00  
2. เทเนอร์แซ๊กโซโฟน (Tenor Sax) 1 เครื่อง 25,000.00 15,000.00  
3. ค่าตอบแทนวิทยากรเฉพาะด้านเครื่อง

เป่าลมไม้ 
(ครั้งละ ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท) 

6 ครั้ง 1,000.00 6,000.00  

4. ค่าตอบแทนวิทยากรเฉพาะด้านสตริง
สากล 
(ครั้งละ ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๒๕๐ บาท) 

6 ครั้ง 1,000.00 6,000.00  

รวม 52,000.00  
 

5. ชื่อกิจกรรม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
ผู้รับผิดชอบหลัก นายรังสรรค์ เกิดบุญมี 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3. บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

40,000.00 
(อุดหนุนราย

หัว) 

ตุลาคม 63 
ตุลาคม 63 

พฤศจิกายน 63 
พ.ย. 63- ก.ย. 64 

กันยายน 64 

นายรังสรรค์  
เกิดบุญมีและครูใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. โต๊ะไม้ทรงญี่ปุ่น  

ขนาด 120*80*30 cm 
10 ตัว 4,000.00 40,000.00  

รวม 40,000.00  
 

6. ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนทางด้านการแสดงออก ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบหลัก น.ส.พรทิพย์ภา สิงห์วงศ์วัฒนะ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3. บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ไม่ใช่งบประ
มาน 

ตุลาคม 63 
ตุลาคม 63 

พฤศจิกายน 63 
พ.ย. 63- ก.ย. 64 

กันยายน 64 

น.ส.พรทิพย์ภา สิงห์วงศ์
วัฒนะ 
และครูในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ 

จำนวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

เป็นเงิน 
หมาย
เหตุ 

 ไม่ใช้งบประมาณ    -  
รวม -  
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โครงการที่ 11  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพ    
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงิน
อุดหนุน 

(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 "พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ" 

60,000.00    60,000.00 

2 การพัฒนาความสามารถ
เพ่ือการแข่งขันทักษะ 

20,000.00    20,000.00 

รวม 80,000.00     80,000.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการที่ 11 ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานของความ

ไทย และเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้น 

     ข้อที่  2.3 พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและ
ศักยภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

     ตัวชี้วัดที่  10. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีทักษะชีวิต และปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด 

     กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

     ข้อที่  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
นักเรียน อย่างต่อเนื่อง 

     ตัวชี้วัดที่  15. ร้อยละของจำนวนครูที่พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที ่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
      มาตรฐานที ่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ตัวบ่งชี้ที่  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 

 

แบบ นผ. 2.1 
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1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบ ันการเร ียนการสอนในกลุ ่มสาระการงานอาชีพของโรงเร ียนทวีธาภิเ ศก บางขุนเทียน 

ประกอบด้วย งานบ้าน งานประดิษฐ์ งานอาหาร งานบัญชีธุรกิจ งานเกษตร และงานช่าง ซึ่งตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้กลุ่มสาระการงานอาชีพช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิ ต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำ

ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันใน

สังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมี  เจตคติที่ดีต่อการทำงาน 

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข 

ดังนั้น การส่งเสริมฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพมีเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะทาง ด้านวิชาชีพ ซึ่ง

สามารถนำผู้เรียนไปสู่การประกอบอาชีพอิสระหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและมี ความเหมาะสมกับ

ความสามารถของตนเอง รวมถึงการส่งเสริมผู้เรียนในการไปแข่งขันระดับชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่

สถานศึกษาอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติอย่างครบถ้วน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการไปแข่งขันภายนอกสถานศึกษา และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่สถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพที่สุจริต 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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6. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
1.2 สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
1.3 ตรวจสอบราคาวัสดุ อุปกรณ์ 
1.4 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
1.5 ประเมินผลทักษะการทำงานของผู้เรียน 

 
 
 
ตุลาคม 2563 
พฤศจิกายน 2563 
 
พฤศจิกายน 2563 
มกราคม 2564 
กันยายน 2564 

นายธีระวัฒน์  ดาศรี 

กิจกรรมที ่2  การพัฒนาความสามารถเพ่ือ
การแข่งขันทักษะ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2.2 คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ
เฉพาะด้าน 
2.3 ศึกษาข้อมูลเกณฑ์การประกวดการ
แข่งขัน 
2.4 ฝึกฝนความรู้ความสามารถแก่ผู้เรียน 
2.5 ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความรู้
ความสามารถ 

 
 

 
ตุลาคม 2563 
ธันวาคม 2563 
 
มกราคม 2564 
 
กุมภาพันธ์ 2564 
 
กันยายน 2564 

นางสาวชนิกา  อุ่นใจ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ เงินอุดหนุน 

(รายหัว) 
เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

80,000    80,000  

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสรา้ง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 80,000    80,000  
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะ
การทำงานอย่างถูกต้อง 

1. ผู้สอนสังเกตทักษะการ
ทำงานของผู้เรียน 

1. แบบสังเกตทักษะการทำงาน
ของผู้เรียน 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 

2. ทดสอบโดยครูผู้สอน 2. แบบทดสอบ 

3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันภายนอกสถานศึกษา 
อย่างน้อย 2 รางวัล 

3. ผู้เรียนเข้าแข่งขัน 3. เกณฑ์การประกวดที่หน่วย 
งานต่าง ๆ กำหนดไว้ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติอย่างครบถ้วน 

2. ผู้เรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เรียนได้มีแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการไปแข่งขันภายนอกสถานศึกษา และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่สถานศึกษา 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางสาวชนิกา  อุ่นใจ ) 
              ตำแหน่ง ครูคศ.1 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
           (นางพัชรินทร์  เหมะธุลิน) 
    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
          ( นายอาทิตย์  ชัยพิริยะศักดิ์ ) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 11  
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพ 

 

1. ชื่อกิจกรรม  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

ผู้รับผิดชอบหลัก นายธีระวัฒน์  ดาศรี 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2. สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
3. ตรวจสอบราคาวัสดุ อุปกรณ์ 
4. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
5. ประเมินผลทักษะการทำงานของผู้เรียน 

60,000.00 
 

ตุลาคม 2563 
พฤศจิกายน 2563 
 

พฤศจิกายน 2563 
 

ธันวาคม 2563 
 

เมษายน-กันยายน 
2564 

นายธีระวัฒน์     
ดาศรี 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 กระถางต้นไม้ แบบยาว 30 อัน 100.00 3000.00  
2 ดินปลูก 200 ถุง 20.00 4000.00  
3 ตาข่ายกรองแสง 2 ม้วน 1000.00 2000.00  
4 จอบ 5 ด้าม 200.00 1000.00  
5 กรรไกรตัดหญ้า 5 อัน 400.00 2000.00  
6 ต้นไม้จัดสวน 200 ต้น 20.00 4000.00  
7 ทรายสี 24 ถุง 50.00 1200.00  
8 กระบองเพชร 80 ต้น 10.00 800.00  
9 ตู้เก็บอุปกรณ์การเกษตร 1 ตู้ 2000.00 2000.00  
10 สีน้ำมัน 1 กระป๋อง 560.00 560.00  
11 ตะปู 2 ก.ก. 170.00 340.00  
12 กระดาษทราย 40 แผ่น 10.00 400.00  
13 สว่านไร้สาย 1 เครื่อง 3000.00 3000.00  
14 เครื่องขัดกระดาษทราย 1 เครื่อง 2000.00 2000.00  
15 เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว 1 เครื่อง 1700.00 1700.00  

 
 
 
 

แบบ นผ. 2.2 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม (ต่อ) 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
16 ไม้สน 10 มัด 500.00 5000.00  
17 เครื่องตัดเหล็ก 1 เครื่อง 4000.00 4000.00  
18 ชุดจานดาวเทียม 2 ชุด 1500.00 3000.00  
19 โต๊ะเลื่อยวงเดือน 1 ชุด 8000.00 8000.00  
20 ค้อน 5 อัน 200.00 1000.00  
21 ตลับเมตร 5 อัน 150.00 750.00  
22 ฉากตาย 5 อัน 150.00 750.00  
23 สิ่ว 5 อัน 150.00 750.00  
24 ทินเนอร์ 5 กระป๋อง 150.00 750.00  
25 แปรงทาสีน้ำมัน 20 อัน 30.00 600.00  
26 แปรงทาสีย้อมไม้ 20 อัน 30.00 600.00  
27 เกียง 5 อัน 100.00 500.00  
28 มิเตอร์ไฟฟ้า 2 อัน 300.00 600.00  
29 เซอร์กิตเบรคเกอร์ 10 อัน 100.00 1000.00  
30 สายไฟ 100 เมตร 1 ม้วน 700.00 700.00  
31 ชุดหลอดไฟ LED 10 ชุด 200.00 2000.00  
32 ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 10 ชุด 200.00 2000.00  

รวม 60,000.00  
 

2. ชื่อกิจกรรม  การพัฒนาความสามารถเพ่ือการแข่งขันทักษะ 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวชนิกา  อุ่นใจ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2. ฝึกฝนความรู้ความสามารถแก่ผู้เรียน 
3. ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความรู้
ความสามารถ 

20,000.00 
 

ตุลาคม 2563 
ธันวาคม 2563 
กันยายน 2564 
 

นางสาวชนิกา  อุ่นใจ 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ไม้พาเลทสน 10 มัด 500.00 5,000.00  
2 อุปกรณ์เจาะไม้ขนาดเล็ก 1 ตัว 900.00 900.00  
3 ไม้ไผ่ 6 มัด 100.00 600.00  
4 พู่กันและแปรงทาสี 

คละขนาด 
2 ชุด 200.00 400.00  

5 ตะปู 2 ก.ก. 170.00 340.00  
6 กระดาษทราย 30 แผ่น 10.00 300.00  
7 แลคเกอร์ทาไม้ 4 ขวด 440.00 1,760.00  
8 ชุดสีน้ำอะครีลิค 2 กล่อง 350.00 700.00  
9 แก้วไวน์จัดสวนขนาดใหญ่ 1 ใบ 400.00 400.00  
10 ทรายสี 50 ถุง 34.00 1,700.00  
11 ช้อนปลูกคละขนาด 3 อัน 20.00 60.00  
12 ต้นกระบองเพชร 20 ต้น 35.00 700.00  
13 แป้นหมุนรองแก้ว 1 อัน 230.00 230.00  
14 ภาชนะดินเผา 2 อัน 300.00 600.00  
15 ต้นไม้ในร่ม 109 ต้น 35.00 3,815.00  
16 มอสดิน 20 กล่อง 40.00 800.00  
17 ตอไม้ 10 อัน 100.00 1,000.00  
18 กล่องพลาสติกเก็บอุปกรณ์ 1 กล่อง 370.00 370.00  
19 ขุยมะพร้าว 1 ถุง 35.00 35.00  
20 หินสีต่าง ๆ 5 ก.ก. 40.00 200.00  
21 ตะกร้าพลาสติก 3 อัน 30.00 90.00  

รวม 20,000.00  
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โครงการที่ 12  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงิน
อุดหนุน 

(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ ์ 51,710.00     51,710.00  

2 การแข่งขนักีฬาภายใน 31,040.00     31,040.00  

3 การแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด  ไม่ใชง้บ      -  

4 การแข่งขนักีฬาภายนอก  ไม่ใชง้บ      -  

รวม 372,169.00   1,130,000.00  82,750.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการที่ 12 ปีงบประมาณ 2563 

 

ชื่อโครงการ  โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [√] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา     
    กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล 
     ข้อที ่  1.1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 

     ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับดี

ขึ้นไป 

 2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

     ข้อที ่  1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ 

ตามความต้องการของนักเรียน 

     ตัวชี้วัดที่ 4. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพ ตามความต้องการของนักเรียนในระดับดีขึ้นไป 

     ข้อที ่  1.3 เสริมสร้างนักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน มีทักษะการเรียนรู้ การ
ทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     ตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนของวิชาการศึกษาค้นคว้าและการ

สร้างองค์ความรู้ในระดับดีขึ้นไป 

     กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย และเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้น 

     ข้อที่  2.3 พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสนทรียภาพและ
ศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

     ตัวชี้วัดที่  8. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย และจิตใจใน
ระดับดีข้ึนไป 

     ตัวชี้วัดที่  9. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ในระดับดีขึ้น 

แบบ นผ. 2.1 
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     ตัวชี้วัดที่   10. ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีมีทักษะชีวิต และปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด 

 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน    

  

     ข้อที ่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ข้อที ่ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                              
การประกันคุณภาพการศึกษา                      
     มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  มีอัตลักษณ์            

 “สุภาพชน คนดี ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน” 
 2. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ

ศีลธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 กำหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
(มาตรา 6)  ในการดำเนินงานจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายนั้น สถานศึกษาต้องจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีที่ยึดนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยเหนือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และนำเอาหลักการการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาบูรณาการ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้นำเอาวงจรคุณภาพของเดิมซึ่ง ประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ
ตามแผน (Do) การตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) และการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Action) 
นำมาใช้ในการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก โดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554  
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 ในการดำเนินงานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้น
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามมาตรฐาน และสามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติด หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาผ่านเกณฑ์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและเจตคติที่ดใีนการสร้างเสริมสุขภาพ 
4. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา 
5. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาผ่านตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนที่มีทักษะและเจตคติในการเสริมสร้างสุขภาพ 
3. นักเรียนมีศักยภาพด้านกีฬา 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

6. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ขันเตรียมการ 
     1.) ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
      2.) ประสานแผน/นำไปหลอมรวมเป็น  

ธันวาคม 2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
          แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 
      3.) จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 
1.2 ขั้นดำเนินการ 
      1.) ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายงาน 
      2.) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1.3 ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 
      1.) ประเมินผลการดำเนินงาน 
      2.) จัดทำสรุปและจัดทำแฟ้มโครงการ  
          รายงานผลการดำเนินงาน 
      3.) รายงานผลการดำเนินงาน/รายงาน 
          ประจำปี 
กิจกรรมที ่2 การแข่งขันกีฬาภายใน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ขันเตรียมการ 
     1.) ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
      2.) ประสานแผน/นำไปหลอมรวมเป็น  
          แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 
      3.) จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 
3.2 ขั้นดำเนินการ 
      1.) ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายงาน 
      2.) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
2.3 ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 
      1.) ประเมินผลการดำเนินงาน 
      2.) จัดทำสรุปและจัดทำแฟ้มโครงการ  
          รายงานผลการดำเนินงาน 
      3.) รายงานผลการดำเนินงาน/รายงาน 
          ประจำปี 

มกราคม 2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรมที ่3 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ภายในโรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ธันวาคม 2563  นายโกศล เนียมหอม 
นางสาวภาวินี พจนเสนี 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1 ขันเตรียมการ 
     1.) ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
      2.) ประสานแผน/นำไปหลอมรวมเป็น  
          แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 
      3.) จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 
3.2 ขั้นดำเนินการ 
      1.) ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายงาน 
      2.) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3.3 ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 
      1.) ประเมินผลการดำเนินงาน 
      2.) จัดทำสรุปและจัดทำแฟ้มโครงการ  
          รายงานผลการดำเนินงาน 
      3.) รายงานผลการดำเนินงาน/รายงาน 
          ประจำปี 
กิจกรรมที ่4 การแข่งขันกีฬาภายนอก 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ขันเตรียมการ 
     1.) ประชุมจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
      2.) ประสานแผน/นำไปหลอมรวมเป็น  
          แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 
      3.) จัดทำแผนงาน/ปฏิทินของโรงเรียน 
4.2 ขั้นดำเนินการ 
      1.) ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายงาน 
      2.) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4.3 ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 
      1.) ประเมินผลการดำเนินงาน 
      2.) จัดทำสรุปและจัดทำแฟ้มโครงการ  
          รายงานผลการดำเนินงาน 
      3.) รายงานผลการดำเนินงาน/รายงาน 
          ประจำปี 

ตลอดปีการศึกษา  นายโกศล เนียมหอม 
นางสาวภาวินี พจนเสนี 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ เงินอุดหนุน 

(รายหัว) 
เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

82,750    82,750  

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสรา้ง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 82,750    82,750  

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ในระดับเกรด 2.5 ขึ้นไป 

1. การทดสอบสมรรถภาพผู้เรียน 
2. การทดสอบทักษะกีฬาของผู้เรียน 
 

1. แบบทดสอบ 
สมรรถภาพ 
2. แบบทดสอบ 
ทักษะกีฬา 

2. ผู้เรียนร้อยละ 70 ที่มีทักษะ และ
เจตคตใินการเสริมสร้าง สุขภาพ 

1. การทดสอบสมรรถภาพผู้เรียน 
2. การสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถาม 

1. แบบทดสอบ 
สมรรถภาพ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบสอบถาม 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

1. สำรวจความพอใจจากการร่วมกิจกรรม 1. แบบสำรวจ 

4. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายนอกได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกอย่าง
น้อย 3 รายการ 

1. เก็บรวบรวมสถิติผลการแข่งขัน 1. แบบสำรวจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาผ่านเกณฑ์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและเจตคติที่ดใีนการสร้างเสริมสุขภาพ 
4. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา 
5. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวสมใจ   เพียรมานะกิจ) 
                ตำแหน่ง  คร ู

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
           (นางพัชรินทร์  เหมะธุลิน) 
    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
             (นายอาทิตย์  ชัยพิริยะศักดิ์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 12 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

3. ชื่อกิจกรรม  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ 
   งบประมาณ 

51,710.00 กันยายน 2563 นายโกศล  เนียมหอม 
นางสาวภาวินี  พจนเสน ี

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ธันวาคม 2563 

3. ดำเนินการตามกิจกรรม  กุมภาพันธ์ 2564 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  เมษายน 2564 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/

หน่วย 
เป็นเงิน หมายเหตุ 

1. ลูกบาสเกตบอล 15 ลูก 480.00 7200.00  
2. ลูกฟุตซอล 15 ลูก 550.00 8250.00  
3. ลูกแชร์บอล 15 ลูก 370.00 5550.00  
4. ลูกตะกร้อ 15 ลูก 418.00 6270.00  
5. ตาข่ายวอลเลย์บอล 1 ผืน 890.00 890.00  
6. ตาข่ายประตูฟุตซอล 1 คู ่ 2500.00 2500.00  
7. ตาข่ายบาสเกตบอล 2 คู ่ 270.00 540.00  
8. ตาข่ายตะกร้อ 2 ผืน 485.00 970.00  
9. สนับศอก 2 คู ่ 450.00 900.00  
10. สนับเข่า 2 คู ่ 570.00 1140.00  
11. เสาวอลเลย์บอล 1 คู ่ 17500.00 17500.00  

รวม 51,710.00  
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2.  ช่ือกิจกรรม   การแข่งขันกีฬาภายใน 
    ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ  
   งบประมาณ  

31,040.00 กันยายน 2563 นายโกศล  เนียมหอม 
นางสาวภาวินี  พจนเสน ี

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ธันวาคม 2563 

3. ดำเนินการตามกิจกรรม  กุมภาพันธ์ 2564 

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  เมษายน 2564 
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. แผ่นไม้อัด 4 mm 24 แผ่น 280.00 6720.00  
2. แม่สีแดง  เหลือง  น้ำเงิน  

ดำ  ขาว ขนาด 1GL 
20 แกลลอน 

309.00 6180.00 
 

3. ไม้ทำโครง 4 มัด 160.00 640.00  
4. แปรงทาสี 3 นิ้ว 8 อัน 150.00 1200.00  
5. แปรงทาสี 2 นิ้ว 8 อัน 100.00 800.00  
6. แปรงทาสี 1 นิ้ว 8 อัน 60.00 480.00  
7. ลูกกลิ้งทาสี 1 ฟุต 4 อัน 115.00 460.00  
8. พู่กันทาสี เบอร์ 10 8 อัน 60.00 480.00  
9. พู่กันทาสี เบอร์ 5 8 อัน 45.00 360.00  
10. พู่กันทาสี เบอร์ 2 8 อัน 40.00 320.00  
11. น้ำมันสน 16 แกลลอน 190.00 3040.00  
12. สีรองพ้ืน ขนาด 2.5 GL 4 แกลลอน 1650.00 6600.00  
13. ลวดมัดเหล็ก 4 กิโลกรัม 195.00 780.00  
14. ตะปูตอกไม้ 1 นิ้ว 2 กิโลกรัม 195.00 390.00  
15 น้ำมันก๊าซ 1 แกลลอน 190.00 190.00  
16 ลูกปืน 24 ลูก 40.00 960.00  
17 ล้อแม็ก 8 นิ้ว 8 ลูก 270.00 1440.00  

รวม 31,040.00  
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3.  ช่ือกิจกรรม   การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ  
   งบประมาณ  

- กันยายน 2563 นายโกศล  เนียมหอม 
นางสาวภาวินี  พจนเสน ี

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ธันวาคม 2563  

3. ดำเนินการตามกิจกรรม  กุมภาพันธ์ 2564 

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  เมษายน 2564 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ไม่ใช้งบ    -  

รวม -  
 
 
4.  ช่ือกิจกรรม   การแข่งขันกีฬาภายนอก 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอของ  
   งบประมาณ  

- กันยายน 2563 นายโกศล  เนียมหอม 
นางสาวภาวินี  พจนเสน ี

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ตุลาคม 2563  

3. ดำเนินการตามกิจกรรม  ตลอดปีการศึกษา 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  เมษายนยน 2564 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน 
หมายเหตุ 

 
1. ไม่ใช้งบ    -  

รวม -  
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โครงการที่ 13 - โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงิน
อุดหนุน 

(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 พัฒนาบุคลากร 165,169.00      165,169.00  
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดทำสื่อนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอน
สำหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 10,000.00      10,000.00  

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ แนว
ปฏิบัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู เพ่ือมีวิทยาฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ว.21/2560 

 10,000.00      10,000.00  

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ 

 10,000.00      10,000.00  

5 ศึกษาดูงานในประเทศ  55,000.00      55,000.00  
6 อบรมพัฒนาครูแกนนำ

โรงเรียนคุณธรรม 
 10,000.00      10,000.00  

7 จัดทำบัตรนักเรียน    30,000.00    30,000.00  
8 จัดทำคู่มือนักเรียน    80,000.00    80,000.00  
9 ค่าจ้างบุคลากร    1,020,000.00   1,020,000.00  
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ที ่ กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอดุหนนุ 

(รายหวั) 
เงินอดุหนนุ 

(กิจกรรม) 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

เงิน
อื่นๆ 

10 พัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
(กล้องวงจรปิด) 

 30,000.00      30,000.00  

11 จัดงานวันสำคัญของชาติ 82,000.00     82,000.00  
รวม 372,169.00   1,130,000.00  1,502,169.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการที่ 13 ปีงบประมาณ 2564 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานของ

ความไทย และเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้น 

     ข้อที ่ 2.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ตัวชี้วัดที่ 6. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน  ระดับดีข้ึนไป 
     ข้อที ่ 2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ตัวชี้วัดที่ 7. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวของกับระบอบ

ประชาธิปไตยของโรงเรียน                 
     ข้อที ่ 2.4 พัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก 

     ตัวชี้วัดที่ 11. ร้อยละของจำนวนผลงานทางการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนทื่   เกี่ยวข้องกับ
การจัดกระทำด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 

     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการ  เรียนการ
สอนของครูให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

     ข้อที ่ 3.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ หลักสูตรมาตรฐานสากล  
มีคุณธรรม จริยธรรม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

ตวัชี้วัดที่ 13. ร้อยละของจำนวนครูที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานครู 
และบุคลาการทางการศึกษาในเกณฑ์ดีมากขึ้นไป 

 14. ร้อยละของจำนวนครูที่สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     ข้อที ่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
นักเรียน อย่างต่อเนื่อง 

     ตัวชี้วัดที่ 15. ร้อยละของจำนวนครูที่พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม  

 

แบบ นผ. 2.1 
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 16. ร้อยละของจำนวนครูที่มีระดับคะแนนพัฒนาการในการใช้กระบวนการวิจัย 
เพ่ือพัฒนานักเรียน อย่างต่อเนื่องในระดับดีขึ้นไป 

     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

     ข้อที ่ 4.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
     ตัวชี้วัดที่ 18. ร้อยละของจำนวนครูที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีใช้ใน   กาจัดการ

เรียนการสอน  

 
 19. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับดี 
     กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิ

บาล 
 

     ข้อที ่ 4.1 เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อ
รองรับการประกัน คุณภาพทางการศึกษา 
 

     ตัวชี้วัดที่ 24. ร้อยละของคะแนนความสามารถของผู้บริหารในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการประกัน คุณภาพ
ทางการศึกษา 

     ข้อที ่ 4.2 พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ 

     ตัวชี้วัดที่ 25. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามในระดับดี 

 26. ร้อยละของจำนวนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา              
     มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 
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     ตัวบ่งชี้ที ่ 1.2 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที ่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ตัวบ่งชี้ที่   2.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
 

     มาตรฐานที ่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งชี้ที ่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล      
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นการบริหารจัดการ

ที่เป็นเลิศ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในองค์กร เพ่ือสนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่มีเป้าหมายการส่งเสริมการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล เช่น พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ตลอดจน

การสื่อสารสารสนเทศในองค์กร ซึ่งมุ่งพัฒนาโครงสร้างและระบบการทำงานให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตาม

ลักษณะงาน ลดการซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการยึดประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการบริหาร

ขององค์กรในทุกฝ่ายของการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการขององค์กร 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการกลุ่มบริหารงาน

บุคคลขึ้นในองค์กร เพื่อสนองกลยุทธ์สถานศึกษา ยุทธ์โรงเรียนในฝัน และกลยุทธ์ สพฐ. ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานประจำอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ให้มี

ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
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อย่างกว้างขวาง จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของสถานศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

3.   เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 63 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน ปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิพล 

2. โรงเรียนมีผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

5.  ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

          วันเริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2563  
วันสิ้นสุดโครงการ  30 กันยายน 2564 
 

6.   กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากร 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ครูไปอบรมสัมมนา     
2. เบิกค่าใช้จ่ายในการไปอบรมสัมมนา 
3. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อ
นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนสำหรับครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ครูไปอบรมสัมมนา     

ตลอดปีการศึกษา นางธัญชนก พงเจริญ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2. เบิกค่าใช้จ่ายในการไปอบรมสัมมนา 
3. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3  อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ครู เพื่อมีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ว.21/2560 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ครูไปอบรมสัมมนา     
2. เบิกค่าใช้จ่ายในการไปอบรมสัมมนา 
3. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวจริยา  ทศพร 

กิจกรรมที่ 4  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ครูไปอบรมสัมมนา     
2. เบิกค่าใช้จ่ายในการไปอบรมสัมมนา 
3. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวจริยา  ทศพร 

กิจกรรมที่ 5  ศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ครูไปศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ     
2. เบิกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงาน 
3. สรุปและรายงานผลการจัดศึกษาดูงาน. 

ตลอดปีการศึกษา นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

กิจกรรมที่ 6  อบรมพัฒนาครูแกนนำโรงเรียน
คุณธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม 
2. จัดซื้อวัสดุที่เก่ียวข้อง 
3. ดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
นายรังสรรค์  เกิดบุญมี 

 

กิจกรรมที่ 7  จัดทำบัตรนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน 

 
 
เมษายน 2564 
พฤษภาคม 2564 

นายถนอม พรมสุวรรณ์ 
นางสาวละมัย สินเพียง 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. ดำเนินการถ่ายบัตรนักเรียน 
4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

มิถุนายน 2564 
มิถุนายน 2564 

กิจกรรมที่ 8  จัดทำคู่มือนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. จัดทำต้นฉบับ 
3. จัดส่งโรงพิมพ์ 
4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน -  
กันยายน 2564 
ตุลาคม 2564 

นายนิรันดร์ แก้วนันทะ 

กิจกรรมที่ 9  ค่าจ้างบุคลากร 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมคณะทำงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง 
4. ดำเนินการ 
5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 

นายนิรันดร์ แก้วนันทะ 

กิจกรรมที่ 10  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษา (กล้องวงจรปิด) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมคณะทำงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3. ดำเนินการติดตั้ง 
4. สรุปและรายงานผลโครงการ 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

นายถนอม พรมสุวรรณ์ 
นายวุฒิชัย ชัยชูด 

กิจกรรมที่ 11  งานวันสำคัญ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. จัดซื้อวัสดุใช้ในการจัดงาน 
3. ดำเนินการจัดงาน 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน-สิงหาคม 2563 

 
กันยายน 2563 

นายรังสรรค์  เกิดบุญมี 
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7.   งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

เงิน
อุดหนุน 
(รายหัว) 

เงิน
อุดหนุน 

(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อ่ืนๆ 

1. งบบุคลากร   1,020,000    
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ) 

372,169  110,000    

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
ก่อสร้าง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 372,169  1,130,000  1,502,169  

 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนทวีธา
ภิเศก บางขุนเทียนร้อยละ 90  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

1.1 แบบสังเกตการทำงานของ
ครูและบุคลากรทางการ 
 

1.1 แบบสังเกต 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก บาง
ขุนเทียนร้อยละ 90 มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาในเกณฑ์
ดีขึ้นไป 

2.1 แบบประเมิน 2.1 แบบประเมิน 

3. การจัดกิจกรรมร้อยละ 90  
มีผลการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา 
และจุดเน้นที่กำหนดขึ้นได้ดี
ยิ่งขึ้น 

3.1 แบบประเมิน 3.1 แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุน
เทียน ร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในระดับดียิ่งขึ้น 

4.1 แบบประเมิน 4.1 แบบประเมิน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีแผนในการปฏิบัติราชการ และผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นายปศาสตร์ ต้นทอง) 
      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
              (นายอธิวัฒน์  มะมิง) 
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
             (นายอาทิตย์  ชัยพิริยะศักดิ์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 13 
โครงการ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

1. ชื่อกิจกรรม   พัฒนาบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบหลัก  นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ครูไปอบรมสัมมนา     
165,169 ตลอดภาคเรียน นายจินต์ตรัย พรตด้วง 2. เบิกค่าใช้จ่ายในการไปอบรมสัมมนา 

3. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดอบรม

สัมมนา 
   165,169.00  

รวม 165,169.00  
 

2. ชื่อกิจกรรม   อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนสำหรับครู  

และบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก  นางธัญชนก พงษ์เจริญ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ครูไปอบรมสัมมนา     
10,000 ตลอดภาคเรียน นางธัญชนก พงษ์เจริญ 2. เบิกค่าใช้จ่ายในการไปอบรมสัมมนา 

3. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดอบรม

สัมมนา 
   10,000.00  

รวม 10,000.00  
 

 

แบบ นผ. 2.2 
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3. ชื่อกิจกรรม   อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู เพ่ือมีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 

    ผู้รับผิดชอบหลัก  นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ครูไปอบรมสัมมนา     
10,000 ตลอดภาคเรียน นายจินต์ตรัย พรตด้วง 2. เบิกค่าใช้จ่ายในการไปอบรมสัมมนา 

3. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดอบรม

สัมมนา 
   10,000.00  

รวม 10,000.00  
 

4. ชื่อกิจกรรม   อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาค้นคว้า 

และสร้างองค์ความรู้ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวจริยา ทศพร 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ครูไปอบรมสัมมนา     
10,000 ตลอดภาคเรียน นางสาวจริยา ทศพร 2. เบิกค่าใช้จ่ายในการไปอบรมสัมมนา 

3. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดอบรม

สัมมนา 
   10,000.00  

รวม 10,000.00  
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5. ชื่อกิจกรรม   ศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ครูไปศึกษาดูงานภายในและ
ต่างประเทศ     

55,000 ตลอดภาคเรียน นายจินต์ตรัย พรตด้วง 2. เบิกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดู
งาน 
3. สรุปและรายงานผลการจัดศึกษาดูงาน 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงาน    55,000.00  

รวม 55,000.00  
 

6. ชื่อกิจกรรม  อบรมพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบหลัก นายรังสรรค์  เกิดบุญมี  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม 
2. จัดซื้อวัสดุที่เก่ียวข้อง 
3. ดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

10,000 ตลอดภาคเรียน นายรังสรรค์  เกิดบุญมี  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมในการ

พัฒนาครู 
   10,000.00 

 

รวม 10,000.00  
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7. ชื่อกิจกรรม   จัดทำบัตรนักเรียน 

    ผู้รับผิดชอบหลัก นายถนอม พรมสุวรรณ์  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

30,000 

เมษายน 2564 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
มิถุนายน 2564 

นายถนอม พรมสุวรรณ์ 
นางสาวละมัย สินเพียง 

2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน 
3. ดำเนินการถ่ายบัตรนักเรียน 
4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 บัตรนักเรียน 600 ใบ 50 30,000.00 เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม 30,000.00  

 

8. ชื่อกิจกรรม   จัดทำคู่มือนักเรียน 

    ผู้รับผิดชอบหลัก นายนิรันดร์ แก้วนันทะ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

80,000 

พฤษภาคม 2564 

นายนิรันดร์ แก้วนันทะ 
2. จัดทำต้นฉบับ มิถุนายน - 

กันยายน 2564 3. จัดส่งโรงพิมพ์ 
4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ตุลาคม 2564 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าจัดทำคู่มือนักเรียน 1,000 เล่ม 80 80,000.00 เงินรายได้

สถานศึกษา 
รวม 80,000.00  
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9. ชื่อกิจกรรม   ค่าจ้างบุคลากร 
    ผู้รับผิดชอบหลัก นายนิรันดร์ แก้วนันทะ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง 
4. ดำเนินการ 
5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

1,020,000 ตลอดปีการศึกษา นายนิรันดร์ แก้วนันทะ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าจ้างครู 12 เดือน 50,000.00 600,000.00 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

2 ค่าจ้างครูคหกรรม 12 เดือน 15,000.00 180,000.00 
3 ค่าจ้างพนักงานขับรถ 12 เดือน 10,000.00 120,000.00 
4 ค่าจ้างนักการภารโรง 12 เดือน 10,000.00 120,000.00 

รวม 1,020,000.00  
 

10. ชื่อกิจกรรม   พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา (กล้องวงจรปิด) 
    ผู้รับผิดชอบหลัก นายถนอม พรมสุวรรณ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
3. ดำเนินการติดตั้ง 
4. สรุปและรายงานผลโครงการ 

30,000 ตลอดภาคเรียน 
นายถนอม พรมสุวรรณ์ 

นายวุฒิชัย ชัยชูด 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 ตัว 2,500.00 20,000.00  
2 ค่าซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด 16 ตัว 625.00 10,000.00 

รวม 30,000.00  
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11. ชื่อกิจกรรม  งานวันสำคัญของชาติ 
 ผู้รับผิดชอบหลัก นายรังสรรค์  เกิดบุญมี 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 82,000 พฤษภาคม 2564 นายรังสรรค์  เกิดบุญมี 
2. จัดซื้อวัสดุใช้ในการจัดงาน  มิถุนายน-

สิงหาคม 2564 
 

3. ดำเนินการจัดงาน   
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  กันยายน 2564  

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ไวนิลขนาดกลาง 3 แผ่น  1,000.00   3,000.00   
2 ไวนิลขนาดใหญ่ 2 แผ่น  2,000.00   4,000.00   
3 พวงมาลา 5 พวง  1,000.00   5,000.00   
4 พวงมาลัยเล็ก 50 พวง  20.00   1,000.00   
5 พวงมาลัยกลาง 30 พวง  30.00   900.00   
6 พวงมาลัยใหญ่ 62 พวง  50.00   3,100.00   
7 พวงมาลัยใหญ่พิเศษ 62 พวง  100.00   6,200.00   
8 เช่าเต็นท์ 5 เต็นท์  1,000.00   5,000.00   
9 สังฆทาน 39 อัน  500.00   19,500.00   
10 กรอบรูป 251 อัน  100.00   18,100.00   
11 เข็มตราโรงเรียน 1 ระดับ  30.00   13,500.00   
12 โฟม 4 อัน  250.00   1,000.00   
13 พานพุ่มดอกไม้ 1 พาน  700.00   700.00   
14 ต้นไม้ปลูกเทิดพระเกียรติ 10 ต้น  100.00   1,000.00   

รวม 82,000.00  
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โครงการที่ 14 - โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1 ทูบี นัมเบอร์วัน  2,000.00      2,000.00  

2 ส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการนักเรียน 

 3,000.00      3,000.00  

3 เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 

 ไม่ใชง้บ      -  

4 อบรมผู้นำนักเรียน  15,000.00      15,000.00  

5 สิบท่าสุภาพชน  ไม่ใชง้บ     - 

6 คนดีศรีทวีธาภิเศก บางขุน
เทียน 

 5,000.00      5,000.00  

7 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน 

 ไม่ใชง้บ     - 

8 สถานศึกษาสีขาว  30,000.00      30,000.00  

9 พัฒนาระบบช่วยเหลือ
นักเรียน 

 15,000.00      15,000.00  

10 กิจกรรม Classroom 
meeting 

 5,000.00      5,000.00  

11 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  45,000.00      45,000.00  

12 ส่งเสริมบุคลิกภาพนักเรียน  ไม่ใชง้บ      -  

13 ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้าน
คุณธรรมของนักเรียน 
 
 
 

 5,000.00      5,000.00  
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ที ่ กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

14 รณรงค์การสร้างแบบอย่างที่
ดี(Role Model) ด้าน
คุณธรรม 

 ไม่ใชง้บ      -  

15 โรงเรียนสุจริต  ไม่ใชง้บ     -  

16 ส่งพี่อำลาน้อง  ไม่ใชง้บ      -  

รวม 125,000.00    125,000.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการที่ 14 ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [ ] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   

     กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานของความ
ไทย และเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้น 

     ข้อที ่ 2.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     ตัวชี้วัดที่ 6. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  
     ข้อที ่ 2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ตัวชี้วัดที่ 7. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวข้องกับระบอบ

ประชาธิปไตยของโรงเรียน  
     ข้อที ่ 2.3 พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและ

ศักยภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุข 
และสิ่งเสพติด 

     ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย  
และจิตใจในระดับดีขึ้นไป 

 9. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี  
กีฬาในระดับดีขึ้นไป 

 10. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีทักษะชีวิต และปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด 

     ข้อที ่ 2.4 พัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
     ตัวชี้วัดที่ 11. ร้อยละของจำนวนผลงานทางการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนที่เก่ียวข้องกับ

การจัดกระทำด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
     กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ของครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     ข้อที ่ 3.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม 
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

แบบ นผ. 2.1 
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     ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละของจำนวนครูที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานครู 
และบุคลาการทางการศึกษาในเกณฑ์ดีมากขึ้นไป 

     ข้อที ่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม  
เพ่ือพัฒนานักเรียน อย่างต่อเนื่อง 

     ตัวชี้วัดที่ 15. ร้อยละของจำนวนครูที่พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม 
     กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 

     ข้อที ่ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน 

คร ูผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ 

     ตัวชี้วัดที่ 27. ร้อยละของจำนวนการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน คร ู

ผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   

     ข้อที ่ 1. 
3. 
5. 

สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี 
สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที ่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
     ตัวบ่งชี้ที ่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที ่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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1. หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และ

ปัญญา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัด

การศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี

จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6)   

ปรัชญาในการจัดการศึกษาโรงเรียนจะต้องพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 

มีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อนาคตจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ จากผลการประเมิน 

คุณภาพ รอบที่ 3 จาก สมศ. พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนมี

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนให้ความสำคัญและให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจะต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถคิดเป็น 

ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น โรงเรียนต้องฝึกฝนให้ผู้เรียน มีทักษะการดำรงชีวิต ฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

ตลอดทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จนถึงระดับตระหนักรู้ และปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย ยกระดับ

คุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง 

3. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผู้เรียน 

4. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำและรู้จักการทำงานร่วมกัน 

5. เพ่ือให้นักเรียนเกิดจิตสาธารณะและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

6. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

7. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียน 

8. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนมีผลสำเร็จที่โครงการกิจกรรมที่มีผล

การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 
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4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

6. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1  ทูบี นัมเบอร์วัน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 จัดตั้งกลุ่มแกนนำ 
1.3 ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ขยายผล 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
มิถุนายน-สิงหาคม 2564 
 
กันยายน 2564 

นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 
นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการนักเรียน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.2 วางแผนการปฏิบัติงาน 
2.3 ดำเนินกิจกรรม(ประชุม) 
2.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
กรกฎาคม 2564 
สิงหาคม 2564 

นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 
นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ 

กิจกรรมที ่3  เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.2 วางแผนการปฏิบัติงาน 
3.3 ดำเนินกิจกรรม 
3.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
มิถุนายน 2564 

นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 
 

กิจกรรมที ่4  อบรมผู้นำนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.2 วางแผนการปฏิบัติงาน 
4.3 ดำเนินกิจกรรม 
4.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 

 
 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
 กรกฎาคม 2564 
 กรกฎาคม 2564 

นายวีรพล   ธรรมรักษ์ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่5  สิบท่าสุภาพชน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
5.2 ดำเนินงานจัดกิจกรรมสิบท่าสุภาพชน 
5.3 สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 

 
 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
กันยายน 2564 

นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

กิจกรรมที่ 6  คนดีศรีทวีธา บางขุนเทียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
17.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
17.2 รณรงค์แบบอย่างที่ดี 
17.3 จัดประกวดนิทานคุณธรรม 
17.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ตลอดปีงบประมาณ นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ 
 

กิจกรรมที ่7  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6.2 ดำเนินงานจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมนักเรียน 
6.3 สรุปผลการดำเนินงาน 

 
 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน-สิงหาคม 2564 
 
กันยายน 2564 

นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ 
นางสาวภาวินี พจนเสนี 

กิจกรรมที ่8  สถานศึกษาสีขาว 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
7.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
7.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
7.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน-สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

นายถนอม พรมสุวรรณ์ 

กิจกรรมที ่9 พัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
9.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
9.2 ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา 
9.3 จัดซื้อวัสดุที่เก่ียวข้อง 
9.4 ดำเนินกิจกรรม 
9.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน-สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

นายสมิทธิ   อินทร์พิทักษ์ 
นางสาวรวิภา ลาภูมมา 

กิจกรรมที ่10 Classroom meeting 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
10.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
10.2 ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา 
10.3 จัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 
 
กรกฎาคม 2563 
ธันวาคม 2563 
ธันวาคม 2563 

นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ 
นางสาวรวิภา ลาภูมมา 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
10.4 ดำเนินกิจกรรม 
10.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ธันวาคม 2563 
มกราคม 2564 

กิจกรรมที ่11  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
11.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
11.2 ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา 
11.3 จัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้อง 
11.4 ดำเนินกิจกรรม 
11.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 

นายวีรพล ธรรมรักษ์ 

กิจกรรมที ่12  ส่งเสริมบุคลิกภาพนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
12.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
12.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
12.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน-สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

กิจกรรมที ่13  ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
คุณธรรมของนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
13.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
13.2 สร้างสื่อนวัตกรรมคุณธรรม 
13.3 ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรม 
13.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน-สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

นายรังสรรค์  เกิดบุญมี 

กิจกรรมที ่14  รณรงค์การสร้างแบบอย่างที่
ดี (Role Model) ด้านคุณธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
14.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
14.2 รณรงค์แบบอย่างที่ดี 
14.3 จัดประกวดนิทานคุณธรรม 
14.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน-สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

นายรังสรรค์  เกิดบุญมี 

กิจกรรมที่ 15  โรงเรียนสุจริต 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
15.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
15.2 รณรงค์แบบอย่างที่ดี 
15.3 จัดประกวดนิทานคุณธรรม 

ตลอดปีงบประมาณ นายวีรพล ธรรมรัตน์ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
15.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 16  ส่งพ่ีอำลาน้อง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
16.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
16.2 รณรงค์แบบอย่างที่ดี 
16.3 จัดประกวดนิทานคุณธรรม 
16.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
มกราคม 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
มีนาคม 2564 

นายวีรพล ธรรมรัตน์ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ เงินอุดหนุน 

(รายหัว) 
เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

125,000    125,000  

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสรา้ง) 

      

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 125,000    125,000  

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะ
ชีวิต และมีศักยภาพในการ
ทำงานได้ดียิ่งขึ้น  

1.1 ผู้สอนสังเกตทักษะผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

1.1 แบบสังเกตการทำงานของ
ผู้เรียน 
 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าใจใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบอบ
ประชาธิปไตยของโรงเรียนมาก
ขึ้น 

2.1 ผู้สอนสังเกตทักษะผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำ
แบบสอบถาม 

2.1 แบบสังเกต 
2.2 แบบสอบถาม 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความ
สมบูรณ์ทางด้านร่างกายและ
จติใจในระดับดีขึ้นไป 

3.1 ผู้สอนสังเกตทักษะผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
3.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำ
แบบสอบถาม 
 

3.1 แบบสังเกต 
3.2 แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
4. ครรู้อยละ 80 มีผลการ
พัฒนาสื่อ และพัฒนาการเรียน
การสอนให้เข้ากับเหตุการณ์
ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น 

4.1 สังเกตการสอนของครู 
  

4.1 แบบสังเกต 
 

5. ร้อยละ80 ของจำนวนการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอ่ืน 
ๆ ดียิ่งขึ้น 

5.1 สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนของผู้ปกครอง 
5.2 ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทำแบบสอบถาม 
 

5.1 แบบสังเกต 
5.2 แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

2. นักเรียนมีการจัดและพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียน 

3. นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการแก้ปัญหา มีภาวะการเป็นผู้นำ และพัฒนาตนเอง 

4. นักเรียนเกิดจิตสาธารณะและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการทำงานร่วมกัน 

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นายปศาสตร์ ต้นทอง) 
      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
              (นายอธิวัฒน์    มะมิง) 
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
             (นายอาทิตย์  ชัยพิริยะศักดิ์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 14  
โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  
1. ชื่อกิจกรรม  ทูบี นัมเบอร์วัน 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย และ นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  2,000 พฤษภาคม 2564 นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 
2. จัดตั้งกลุ่มแกนนำ  มิถุนายน 2564 นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 
3. ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ขยายผล 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 มิถุนายน 2564 
ถึงสิงหาคม 2564 

 

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  กันยายน 2564  
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ไวนิลผ้า + ฐานตั้ง  

ทูบีนัมเบอร์วัน 
2 ชุด 800.00 1,600.00 

 

2 ผ้าดิบ 2 เมตร 40.00 400.00   
รวม 2,000.00  

 

2.  ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน 

 ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย และนางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 3,000 พฤษภาคม 2564 นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน  มิถุนายน 2564 นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค ์

3. ดำเนินกิจกรรม(ประชุม)  กรกฎาคม 2564  
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  สิงหาคม 2564  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าปลอกแขน 12 อัน 250.00 3,000.00 เงินอุดหนุน(รายหัว) 

รวม 3,000.00  
 

แบบ นผ. 2.2 
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3.   ชื่อกิจกรรม  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  
 ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ใช้งบ พฤษภาคม 2564 นางสาวโสภิตา ชมุพลชยั 

2. วางแผนการปฏิบัติงาน  พฤษภาคม 2564  
3. ดำเนินกิจกรรม  มิถุนายน 2564  
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  มิถุนายน 2564  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ  

ไม่ใช้งบประมาณ          -  
 

รวม -  
 
4.   ชื่อกิจกรรม  อบรมผู้นำนักเรียน 

  ผู้รับผิดชอบหลัก   นายวีรพล   ธรรมรักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 15,000 พฤษภาคม 2564 นายวีรพล   ธรรมรักษ์ 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน  มิถุนายน 2564  
3. ดำเนินกิจกรรมอบรม  กรกฎาคม 2564  
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  กรกฎาคม 2564  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าอาหารนักเรียน 150 คน  80.00  12,000.00  

 

2 ดินน้ำมัน 20 ก้อน  10.00   200.00   
3 สีเมจิกตราม้า 12 สี 12 แพ็ค  85.00   1,020.00   
4 เชือกไหมพรม 5 ม้วน  30.00   150.00   
5 ตะเกียบ 10 แพ็ค  35.00   350.00   
6 สีโปสเตอร์มาสเตอร์อาร์ต6สี 10 กล่อง  80.00   800.00   
7 พู่กันเบอร์ 10  10 อัน  42.00   420.00   
8 กล่องพลาสติก 1 กล่อง  60.00   60.00   

รวม 15,000.00  
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5.   ชื่อกิจกรรม  สิบท่าสุภาพชน 
 ผู้รับผิดชอบหลัก นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ใช้งบ พฤษภาคม 2564 นายจินต์ตรัย พรตด้วง 
2. ดำเนินงานจัดกิจกรรมสิบท่าสุภาพชน  มิถุนายน 2564  
3. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน  กันยายน 2564  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

   
-  

รวม -  
 
6.   ชื่อกิจกรรม  คนดีศรีทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวขวัญฤทัย  หาญณรงค ์

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5,000 ตลอดปีงบประมาณ นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค ์

2. ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
คนดีศรีทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

   

3. สรุปผลการดำเนินงาน    

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ตู้เก็บอุปกรณ์ของหายได้คืน 1 ตู้ 5,000.00 5,000.00  

รวม 5,000.00  
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7.   ชื่อกิจกรรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ และนางสาวภาวินี พจนเสนี 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

พฤษภาคม 2564 นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค ์

นางสาวภาวินี พจนเสนี 
2. ดำเนินงานจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน 

 มิถุนายน-
สิงหาคม 2564 

 

4. สรุปผลการดำเนินงาน  กันยายน 2564  
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ  

ไม่ใช้งบประมาณ    -  
รวม -  

 

 
8. ชื่อกิจกรรม   สถานศึกษาสีขาว  

ผู้รับผิดชอบหลัก นายถนอม พรมสุวรรณ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 30,000 พฤษภาคม 2564 นายถนอม พรมสุวรรณ์ 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม  มิถุนายน -สิงหาคม 2564  
3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  กันยายน 2564  

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ชุดตรวจสารเสพติด 10 ชุด 800.00 8,000.00 

 

2 เครื่องตรวจวัดบุหรี่ 2 ชุด 16,000.00 22,000.00  
รวม 30,000.00  
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9. ชื่อกิจกรรม  พัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน 
 ผู้รับผิดชอบหลัก นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ และนางสาวรวิภา ลาภูมมา 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 15,000 พฤษภาคม 2564 นายสมิทธิ   อินทร์พิทักษ์ 
2. ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา  พฤษภาคม 2564 นางสาวรวิภา ลาภูมมา 
3. จัดซื้อวัสดุที่เก่ียวข้อง  พฤษภาคม 2564  
4. ดำเนินกิจกรรม  มิถุนายน-สิงหาคม 2564  
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  กันยายน 2564  

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ไวนิลผ้าใบกิจกรรมย่อยใน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5 กิจกรรม 
 - กิจกรรมให้คำปรึกษา 
-  กิจกรรมเพื่อนพบเพ่ือน 
 - กิจกรรมสัมพันธ์พัฒนา 
   อารมณ์ 
- กิจกรรมตำรวจพบนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมแวว
นักเรียน 

5 ผืน 2,300.00 11,500.00  

2 บอร์ดข้อมูลแสดงโครงสร้าง 
ระบบและวิธีการดำเนินงาน
ของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

10 แผ่น 250.00 2,500.00  

3 ค่าเข้าเล่มสรุปรายงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเขต 

   1,000.00  

รวม 15,000.00  
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10. ชื่อกิจกรรม   Classroom meeting 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ และนางสาวรวิภา ลาภูมมา 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5,000 กุมภาพันธ์ 2564  
2. ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา  

กุมภาพันธ์ 2564 
นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค ์

นางสาวรวิภา ลาภูมมา 
3. จัดซื้อวัสดุที่เก่ียวข้อง  กุมภาพันธ์ 2564  
4. ดำเนินกิจกรรม  มีนาคม 2564  
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  มีนาคม 2564  

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าคู่มือครูที่ปรึกษา 40 เล่ม 50.00 2,000.00 

 

2 ค่าไวนิล 20 คน 150.00 3,000.00  
รวม 5,000.00  

 

11.  ชื่อกิจกรรม  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
ผู้รับผิดชอบหลัก นายวีรพล ธรรมรักษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 45,000 พฤษภาคม 2564 นายวีรพล ธรรมรักษ์ 
2. ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา  พฤษภาคม 2564  
3. จัดซื้อวัสดุที่เก่ียวข้อง  พฤษภาคม 2564  
4. ดำเนินกิจกรรม  พฤษภาคม 2564  
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  มิถุนายน 2564  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าอาหาร 450 คน 80.00 36,000.00 

 

2 ค่าเอกสาร 450 คน 20.00 9,000.00  
รวม 45,000.00  
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12. ชื่อกิจกรรม   ส่งเสริมบุคลิกภาพนักเรียน 
 ผู้รับผิดชอบหลัก นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

พฤษภาคม 2564 นายจินต์ตรัย พรตด้วง 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม มิถุนายน -สิงหาคม 2564  
3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2564  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 ไม่ใช้งบประมาณ    - 
 

รวม -  
 

13.  ชื่อกิจกรรม ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมของ

นักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบหลัก นายรังสรรค์  เกิดบุญมี 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. สร้างสื่อนวัตกรรมคุณธรรม 
3. ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

5,000 พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน -
สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

นายรังสรรค์  เกิดบุญมี 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 20 แผ่น 250.00 5,000.00 

 

รวม 5,000.00  
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14.  ชื่อกิจกรรม  รณรงค์การสร้างแบบอย่างที่ดี (Role Model) ด้านคุณธรรม 
 ผู้รับผิดชอบหลัก นายรังสรรค์  เกิดบุญมี 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. รณรงค์แบบอย่างที่ดี 
3. จัดประกวดนิทานคุณธรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน -
สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

นายรังสรรค์  เกิดบุญมี 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ  

ไม่ใช้งบประมาณ    - 
 

รวม -  
 

15.  ชื่อกิจกรรม  โรงเรียนสุจริต 

      ผู้รับผิดชอบหลัก นายวีรพล   ธรรมรักษ ์

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

 นายวีรพล   ธรรมรักษ์ 

2. วางแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดปีการศึกษา  
3. ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต    
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม    

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ  
ไม่ใช้งบประมาณ    - 

 

รวม -  
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16. ชื่อกิจกรรม  ส่งพี่อำลาน้อง 

     ผู้รับผิดชอบหลัก นายวีรพล   ธรรมรักษ ์

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

ธันวาคม 2564 นายวีรพล   ธรรมรักษ์ 

2. วางแผนการปฏิบัติงาน  มกราคม 2564  
3. ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนส่งพ่ีอำลาน้อง  กุมภาพันธ์ 2564  
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม  กุมภาพันธ์ 2564  

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ  
ไม่ใช้งบประมาณ    - 

 

รวม -  
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โครงการที่ 15 - โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป 
ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

รวม เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงิน
อุดหนุน 

(กิจกรรม) 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 ประชาสัมพันธ์  45,000.00      
2 ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 
 

523,669.00  
    

3 ยานพาหนะและบริการ 100,000.00     
4 ธงชาติและธงสัญลักษณ์  15,000.00      
5 ยาเวชภัณฑ์  15,000.00      
6 พัฒนางานวิทยุสื่อสาร  5,000.00      

7 พัฒนางานโสตฯ  60,000.00      

8 จัดซื้ออุปกรณ์สวัสดิการ  45,000.00      

9 จัดซื้อพัดลมเพดาน
ขนาดใหญ่ 

    
300,000.00  

 

10 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ห้องคอมฯ 

    45,000.00   

11 ตรวจสุขภาพนักเรียน    123,600.00    

12 ประกันสุขภาพนักเรียน    309,000.00    

13 วารสารโรงเรียน    74,280.00    

รวม 808,669.00  1,619,280.00 345,000.00 2,772,949.00 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการที่ 15 ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธ์ที่  4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
     ข้อที ่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
  4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     ตัวชี้วัดที่ 17. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ

ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 23. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที ่ 1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที ่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ   

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การดำเนินการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 

ตามหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการพัฒนา 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนางานธุรการ งานบริการ การ 

ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และ อยู่ใน

แบบ นผ. 2.1 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 | หน้าที่ 230



สภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือให้เพียงพอ กับความ

ต้องการ และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับแผนงานโครงการและ กิจกรรมของ

สถานศึกษา และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุง พัฒนาซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยอยู่ในสภาพดี เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.  เพ่ือพัฒนาการให้บริการแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 

2. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 63 คน 
เชิงคุณภาพ 

2. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมและการให้บริการของ

สถานศึกษา 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

6. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน  ระยะเวลาดำเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1 ประชาสัมพันธ์   
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
1.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
1.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 

 
1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

 
 

นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 

กิจกรรมที ่2 ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
2.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
2.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 
 

 
 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

 
 

นายอนันต์ ขันธะแพทย์ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน  ระยะเวลาดำเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่3 ซ่อมยานพาหนะและบริการ  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
3.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
3.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 

 
1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

 
 

นายภานุพงษ์ สุภาวอ 

กิจกรรมที ่4  ธงชาติและธงสัญลักษณ์   
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
4.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
4.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 

 
1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

 
 

นายจิรันธนิน สีดางาม 

กิจกรรมที ่5  ยาเวชภัณฑ์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
6.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
6.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 

 
1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

 
 

นางสาวธิดา วิชาธร 

กิจกรรมที ่6  พัฒนางานวิทยุสื่อสาร 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
6.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
6.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 

 
1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

 
  

นายนภัทร พานิช 

กิจกรรมที ่7  พัฒนางานโสตฯ   
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
6.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
6.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 

 
1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

 
  

นางสาวมณีกัญญ์ โชติช่วง 

กิจกรรมที ่8  ซื้ออุปกรณ์สวัสดิการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
6.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
6.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 

 
1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

 
  

นางสาวชนิกา อุ่นใจ 

กิจกรรมที ่9 พัดลมเพดานขนาดใหญ่ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
6.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  

 
1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564  

 
  

นายอนันต์ ขันธะแพทย์ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน  ระยะเวลาดำเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ 
6.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 
กิจกรรมที ่10 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ห้องคอมฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
6.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
6.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 

 
 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564  

 
  

นายอนันต์ ขันธะแพทย์ 

กิจกรรมที ่11  ตรวจสุขภาพนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
6.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
6.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 

 
1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

 
  

นางสาวธิดา วิชาธร 

กิจกรรมที ่12 ประกันสุขภาพนักเรียน  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
6.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
6.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ  

 
 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

 
 

นายโกศล เนียมหอม 

กิจกรรมที ่13 วารสารโรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
6.2 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
6.3 บรรจุลงแผนปฏิบัติการ 

 
1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564  

 
  

นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ  

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

763,669 
 

 506,880  1,297,549  

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสรา้ง) 

45,000   345,000 390,000  

4. งบอ่ืนๆ       
รวม 815,669  506,880 345,000 1,660,549  
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูและนักเรียนร้อยละ 70 มี
ความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในโรงเรียนเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ในระดับดีดีขึ้นไป 

1. สำรวจความพึงพอใจ 1. แบบสำรวจความพึงพอใจ 

2. ครูและนักเรียนร้อยละ 70 มี
ความพึงพอใจในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับ
ดีดีขึ้นไป 

1. สำรวจความพึงพอใจ 2. แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีแผนในการปฏิบัติราชการและผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  

 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
       (....................................................) 
ตำแหน่ง................................................. 

ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบ 
             (นายอธิวัฒน์ มะมิง) 
    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

  
 
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
           (นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงชื่อ .................................................... ผู้อนุมัติ 
           (นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
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 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ 15  
โครงการ พัฒนางานบริหารทั่วไป  

 

1. ชื่อกิจกรรม   ประชาสัมพันธ์ 

    ผู้รับผิดชอบหลัก  นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน  
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง  
4. ดำเนินการ  
5. ประเมินผลดำเนินการ  
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

45,000.00 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. กล้องถ่ายภาพ เลนส์ 

อุปกรณ์กล้อง 
1 ตัว 35,000.00 35,000.00  

2. ป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ป้าย  10,000.00 10,000.00   
รวม 45,000.00  

 

2. ชื่อกิจกรรม   ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นายอนันต์ ขันธะแพทย์  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน  
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง  
4. ดำเนินการ  
5. ประเมินผลดำเนินการ  
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

485,669.00 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นายอนันต์ ขันธะแพทย์ 

 

 
 
 

แบบ นผ. 2.2 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ซ่อมแอร์ห้องสำนักงานและ 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
20 ตัว 

1,200.00 24,000.00  

2. อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 - พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว 
 - พัดลมติดผนัง 24 นิ้ว 
 - สายไฟทองแดง 
 - สวิทซ์ควบคุมไฟ 
 - หลอดไฟ LED T8 

  
40   
8 
2 
20  
20 

 
ตัว 
ตัว 
ม้วน 
ตัว 

หลอด 

  
 1,350.00 
3,200.00 
2,500.00 

250.00 
200.00 

  
54,000.00 
25,600.00 
5,000.00 
5,000.00 
4,000.00   

  

3. ประปา  
   - ท่อน้ำ25 mm. 1นิ้ว 
10m 
   - กาวต่อท่อน้ำ   
   - เทปกาวติดท่อน้ำ 
   - ก๊อกน้ำ  
   - ข้อต่อ ข้องอ 

 
10 
 
5 
10 
20 
40 

 
ชิ้น 
 

กระป๋อง 
ม้วน 
ตัว 
ตัว 

 
150.00 

 
60.00 
50.00 

120.00 
40.00 

  
1,500.00  

 
300.00  
500.00  

2,400.00 
2,400.00 

 

4. อุปกรณ์ทำความสะอาด  
   - ไม้กวาดดอกหญ้า  
   - ที่โกยขยะพลาสติก            
   - ไม้ถูพ้ืน 10 นิ้ว พร้อม
ผ้า   
   - ไม้กวาดทางมะพร้าว    
   - แปรงขัดโถส้วม   
   - สเมลิ่งน้ำยาดับกลิ่น 
     +ฆ่าเชื้อ  
   - AAAน้ำยาดักฝุ่น  
   - ขันน้ำมีด้าม  
   - แปรงขัดพ้ืนด้ามยาว  
   - AAAน้ำยาทะล่วง  
     ท่ออุดตัน  
   - เคลียริ่งน้ำยาขจัดคราบ     
      สนิม 
 
   - ไม้กวาดหยากไย่ 

  
113  
45  
45  
 

20  
21  
4 
 
2 
4 
10 
2 
 
2 
 
 
5 

 
ด้าม 
อัน 
ชุด 
 

ด้าม 
อัน 

แกลลอน 
 

แกลลอน 
โหล 
ด้าม 

แกลลอน 
 

แกลลอน 
 
 

ด้าม 

 
50.00 
50.00 

100.00 
 

50.00 
40.00 

190.00 
 

580.00 
250.00 
120.00 
650.00 

 
155.00 

 
 

70.00 

 
5,650.00 
2,250.00 
4,500.00 

 
1,000.00 

840.00 
760.00 

 
1,160.00 
1,000.00 
1,200.00 
1,300.00 

 
310.00 

 
 

350.00 
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ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
   - ไม้ยางปาดน้ำขนาด 24     
     นิ้ว ด้าม 1.50 เมตร 

5 ด้าม 450.00 2,250.00 

5. ปรับปรุงทัศนียภาพ  
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าจ้างซ่อมสะพานขาว 
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าจ้างซ่อมป้าย
ประชาสัมพันธ์หน้า
โรงเรียน 
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าจ้างซ่อมประตูหอประชุม 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าจ้างซ่อมโคมไฟลานพระ
บรมรูป ร5  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าจ้างติดตาข่ายก้ันนก  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าจ้างสร้างโคมดอกเห็ดที่
นั่ง อาคารคุณพ่อ  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าจ้างซ่อมหลอดไฟอาคาร
เรียน  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าจ้างซ่อมป้ายสำนักงาน  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าจ้างซ่อมห้องพักครูเวร 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าจ้างซ่อมตั้งเสาไฟฟ้า 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าจ้างกั้นห้องเก็บของเรือน
ชมพู 

 
1 
 
1 
 
 
2 
 
1 
 
 
6 
 
6 
 
 

30 
 
 
5 
 
1 
 
1 
 
1 

 
จุด 
 

จุด 
 
 

จุด 
 

จุด 
 
 

จุด 
 

จุด 
 
 

จุด 
 
 

จุด 
 

จุด 
 

จุด 
 

จุด 

 
59,000.00 

 
54,000.00 

 
 

54,770.00 
 

16,200.00 
 
 

2,200.00 
 

12,330.00 
 
  

350.00 
 
 

1,500.00 
 

16,300.00 
 

14,673.00 
 

18,276.00 

 
59,000.00 

 
54,000.00 

 
 

54,770.00 
 

16,200.00 
 
 

13,200.00 
 

73,980.00 
 
 

10,500.00 
 
 

7,500.00  
 

16,300.00 
 

14,673.00 
 

18,276.00  

 

รวม 485,669.00  
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3. ชื่อกิจกรรม   ยานพาหนะและบริการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก  นายภานุพงษ์  สุภาวอ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน  
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง  
4. ดำเนินการ  
5. ประเมินผลดำเนินการ  
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

100,000.00 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นายภานุพงษ์  สุภาวอ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ซ่อมรถยนต์ทะเบียน ฮข 2559 1 คัน 25,000.00 25,000.00  
2. ซ่อมรถยนต์ทะเบียน อพ 805 1 คัน 25,000.00 25,000.00  
3. ซ่อมรถยนต์ทะเบียน อย 676 1 คัน 25,000.00 25,000.00  
4 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 9ฌ 0790 1 คัน 25,000.00 25,000.00  

รวม 100,000.00  
 
4. ชื่อกิจกรรม   ธงชาติและธงสัญลักษณ์ 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นายจิรันธนิน สีดางาม 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน  
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง  
4. ดำเนินการ  
5. ประเมินผลดำเนินการ  
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

15,000.00 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นายจิรันธนิน สีดางาม 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ธงโรงเรียน ขนาด 60X90 9 ผืน 90.00 810.00  
2. ธงโรงเรียน ขนาด 80X120 5 ผืน 120.00 600.00  
3. ธงชาติ ขนาด 60X90 10 ผืน 35.00 350.00  
4. ธงชาติ 150X225 4 ผืน 200.00 800.00  
5. ธงชาติ ขนาด 400X600 4 ผืน 950.00 3800.00  
6. ธงกีฬาสี ขนาด 60X90 

(เหลือง, ส้ม, ฟ้า,ชมพู) 
10 

ผืน 35.00 350.00  

7. ธงกีฬาสี ขนาด 80X120 
(เหลือง, ส้ม, ฟ้า,ชมพู) 

4 
ผืน 60.00 240.00  

8. ธงรัชกาลที่ 9 ขนาด 60X90 10 ผืน 35.00 350.00  
9. ธงรัชกาลที่ 10 ขนาด 

60X90 
10 

ผืน 35.00 350.00  

10. ธงสมเด็จพระราชินีพรรปี
หลวง ขนาด 60X90 

10 
ผืน 35.00 350.00  

11. ธงสมเด็จพระราชินีสุทิดา 
ขนาด 60X90 

10 
ผืน 35.00 350.00  

12. ธงสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า ขนาด 60X90 

10 
ผืน 35.00 350.00  

13. เสาธง ขนาด 2 เมตร 10 อัน 60.00 600.00  
14. เสาธง ขนาด 2.5 เมตร 10 อัน 70.00 700.00  

รวม 15,000.00  
 

5. ชื่อกิจกรรม   ยาเวชภัณฑ์ 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวธิดา วิชาธร 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน  
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง  
4. ดำเนินการ  
5. ประเมินผลดำเนินการ  
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

15,000.00 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นางสาวธิดา วิชาธร 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ยาใช้ภายนอก                               

ยาใช้ภายใน 
  7,500.00 

7,500.00 
15,000.00  

รวม 15,000.00  
 
6. ชื่อกิจกรรม   พัฒนางานวิทยุสื่อสาร 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นายนภัทร พานิช 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน  
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง  
4. ดำเนินการ  
5. ประเมินผลดำเนินการ  
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

5,000.00 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นายนภัทร พานิช 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1  เครื่องวิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง 1,500.00 3,000.00  
2 ซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร

ตัวเครื่อง                                    
เสาสัญญาณ 

 
5 
5 

 
เครื่อง 
อัน 

 
300.00 
100.00 

 
1,500.00 

500.00 

 

รวม 5,000.00  
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7. ชื่อกิจกรรม   พัฒนางานโสตฯ   
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวมณีกัญญ์ โชติช่วง 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน  
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง  
4. ดำเนินการ  
5. ประเมินผลดำเนินการ  
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

 
 

60,000.00 

 
 

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

 
 
นางสาวมณีกัญญ์ โชติช่วง 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. สายไฟและอุปกรณ์เสริมใน

งานโสตฯ 
  13,000.00 13,000.00  

2. ไมค์โครโฟน 3 ชุด 4,000.00 12,000.00  
3. ลำโพงมอนิเตอร์ 1 ชุด 10,000.00 10,000.00  
4. ซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียง

หอประชุม 
1 จุด 25,000.00 25,000.00  

รวม 60,000.00  
 
 
8.  ชื่อกิจกรรม   จัดซื้ออุปกรณ์สวัสดิการ 
    ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวชนิกา อุ่นใจ  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน  
2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง  
4. ดำเนินการ  
5. ประเมินผลดำเนินการ  
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

45,000.00 1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 

นางสาวชนิกา อุ่นใจ 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1. ชุดแก้วเบญจรงค์ รับแขก 100 ชุด 450.00 45,000.00  

รวม 45,000.00  
 
9. ชื่อกิจกรรม   จัดซื้อพัดลมเพดานขนาดใหญ่ 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นายอนันต์ ขันธะแพทย์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 

2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

3. ดำเนินการ 

4. ประเมินผลดำเนินการ 

5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

300,000.00 1 ตุลาคม 2563 – 

30 กันยายน 2564 

นายอนันต์ ขันธะแพทย์ 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 พัดลมเพดานขนาดใหญ่     300,000.00  

รวม 300,000.00  
 
 
10. ชื่อกิจกรรม   จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องคอมพิวเตอร์ 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นายอนันต์ ขันธะแพทย์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 

2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

3. ดำเนินการ 

4. ประเมินผลดำเนินการ 

5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

45,000.00 1 ตุลาคม 2563 – 

30 กันยายน 2564 

นายอนันต์ ขันธะแพทย์ 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 22,500.00 45,000.00  

รวม 45,000.00  
 
11. ชื่อกิจกรรม   ตรวจสุขภาพนักเรียน 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวธิดา วิชาธร 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะทำงาน 

2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

3. ดำเนินการ 

4. ประเมินผลดำเนินการ 

5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

123,600.00 1 ตุลาคม 2563 – 

30 กันยายน 2564 
นางสาวธิดา วิชาธร 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ตรวจสุขภาพนักเรียน 1,236 คน 100.00 123,600.00  

รวม 123,600.00  
 
 
12. ชื่อกิจกรรม   ประกันสุขภาพนักเรียน 
     ผู้รับผิดชอบหลัก นายโกศล เนียมหอม 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 

2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

3. ดำเนินการ 

4. ประเมินผลดำเนินการ 

5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

309,000.00 1 ตุลาคม 2563 – 

30 กันยายน 2564 
นายโกศล เนียมหอม 
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ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ตรวจสุขภาพนักเรียน 1,236 คน 250.00 309,000.00  

รวม 309,000.00  
 
 
13. ชื่อกิจกรรม   วารสารโรงเรียน  
     ผู้รับผิดชอบหลัก นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงาน 

2. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

3. ดำเนินการ 

4. ประเมินผลดำเนินการ 

5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

74,280.00 1 ตุลาคม 2563 – 

30 กันยายน 2564 

นายวันเฉลิม ไชยพงษ์ 

 
ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 วารสารโรงเรียน    74,280.00  

รวม 74,280.00  
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
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