
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2564 | หน้าที่ 201



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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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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