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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564 

 

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

 
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาอย่างมสี่วนร่วม โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

     ข้อที่                   5.1. เสริมสร้างและพฒันาระบบการบรหิารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อ
รองรับการประกัน คุณภาพทางการศึกษา 

 5.2 
 

พัฒนาเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการนเิทศ กำกับ ติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ 

 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ 

 5.4 ประสานความร่วมมอืกับองค์กร เครือข่าย ผูป้กครอง และชุมชนในการมสี่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

       ตัวช้ีวัดที่               
 

24. 
 

ร้อยละของคะแนนความสามารถของผู้บริหารในการบรหิารจัดการ 
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพือ่รองรบัการประกัน คุณภาพ
ทางการศึกษา 

 25. 
 

ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบการนเิทศ กำกับ ติดตามในระดับด ี

 26. ร้อยละของจำนวนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที ่ 1. สร้างพลงัขับเคลื่อนใหโ้รงเรียนมรีะบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 4. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่  2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ตัวบ่งช้ีที่            2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน   
 2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 
กลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสนบัสนุนผูบ้รหิารให้มีภาวะผู้นำและมีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพื ่อส่งเสริมการจัดโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน  
2. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 63 คน  
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. โรงเรียนมผีลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศนป์รัชญา และจุดเน้นที่กำหนดข้ึน 
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ผลการดำเนินงาน 

*ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด – 19  

 

 

โครงการท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

1 
พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ และส่งเสริมการผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน 

719,572.80  35,039.99   ระดับดีมาก(95.13%) 

2 พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 30,000.00  2,476.00   ระดับดีมาก(91.75%) 
3 พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปและสำนักผู้อำนวยการ 20,000.00  15,520.00   ระดับปรบัปรุง(22.40%) 

4 
พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุม่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

44,089.20  1,672.70   ระดับดีมาก(96.21%) 

5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน 3,000.00     *ยกเลกิฯ 
6 พัฒนางานสารสนเทศ    3,000.00     *ยกเลกิฯ 
7 พัฒนางานควบคุมภายใน 2,000.00    *ยกเลกิฯ 

8 
สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 

10,000.00     *ยกเลกิฯ 

9 ค่าสาธารณูปโภค 2,100,000.00  0.00   ระดับดีมาก(100.00%) 
10 ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงยานพาหนะ 170,000.00  0.00   ระดับดีมาก(100.00%) 

รวม 3,101,662.00    ระดับดี(84.25%) 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาครูเพือ่ปฏิรปูการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [ ] โครงการต่อเนือ่ง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาและประสทิธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ของครูใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     ข้อที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

หลักสูตรมาตรฐานสากล 
 3.2 พัฒนาครูใหม้ีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ หลักสูตรมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม 
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

 3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพฒันา
นักเรียน อย่างตอ่เนื่อง 

     ตัวช้ีวัดที่ 12. ร้อยละของคะแนนความสอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษากับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลกัสูตรมาตรฐานสากล 

 14. ร้อยละของจำนวนครูที่สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 15. ร้อยละของจำนวนครูที่พฒันาสื่อ และนวัตกรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 3. สร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรทกุระดบัใหเ้ป็นมอือาชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการ
สื่อสารของครู ให้มสีมรรถนะด้านการสอนอย่างมปีระสทิธิภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้
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 3.3 มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพฒันาครูของโรงเรียนให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสง่เสรมิการซ่อมแซม บำรุงรักษา สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียน     

การสอน 
3. เพื่อสง่เสรมิให้ครูนำงานวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก  บางขุนเทียน จำนวน 63 คน 

 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูของโรงเรียนมีความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ ดีมาก 
2. สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ชำรุด ได้รับการซ่อมแซม 

บำรุงรักษา ร้อยละ 80 
3. ครูนำงานวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รอ้ยละ80 
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ผลการดำเนินงาน 

*ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด – 19  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี 2 พัฒนาครเูพ่ือปฏิรูปการเรยีนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 ซ่อมแซม บำรงุ รักษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 380,000.00  60,000.00   ระดับดี(84.21%) 
2 การวิจัยในช้ันเรียน  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
3 การนิเทศภายใน  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 

4 
จัดทำหลักสูตรสถาน ศึกษาให้สอดคล้องกบัหลักสูตร
แกนกลางการ ศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธ ศักราช 2551 (ฉบบั
ปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

 ไม่ใช้งบ  
   *ยกเลกิฯ 

รวม 380,000.00    ระดับดี(84.21%) 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี 3 ปีงบประมาณ 2564 

 

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

มาตรฐานสากล 
     ข้อที่ 1.2 เสริมสร้างประสทิธิภาพการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ 

ตามความต้องการของนักเรียน 
 1.3 เสริมสร้างนกัเรียนให้มสีมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน มีทักษะการเรียนรู้ การ

ทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.3 จัดแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เอื้อ

ต่อการเรียนรูร้่วมกัน 
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน 

ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ 
     ตัวช้ีวัดที่ 4. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกจิกรรมที่ตอบสนองต่อความถนัดและ

ศักยภาพ ตามความต้องการของนักเรียนในระดับดีข้ึนไป 
 5. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มผีลการเรียนของวิชาการศึกษาค้นคว้าและการ

สร้างองค์ความรู้ในระดับดีข้ึนไป 
 20. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 21. ร้อยละของจำนวนในการใช้แหลง่เรียนรู้ภายนอก 
 22. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้แหลง่เรียนรู้ภายนอก 
 28. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง

โรงเรียน นักเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน  สร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรทกุระดบัใหเ้ป็นมอือาชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 1. การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. การเพิม่โอกาสใหผู้้เรียนเข้าถึงบรกิารการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
     ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นกัเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
2. เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะด้านวิชาการ 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 
2. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 63 คน 

 
เชิงคุณภาพ 
3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดแกป้ัญหา 
4. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรยีนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการดำเนินงาน 
โครงการท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 เปิดบ้านทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 150,000.00    *ยกเลกิฯ 
2 ค่ายบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 219,450.00     *ยกเลกิฯ 
3 ค่ายบูรณาการการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 282,150.00     *ยกเลกิฯ 
4 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและทัศนศึกษา ม.1 192,720.00     *ยกเลกิฯ 
5 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและทัศนศึกษา ม.2-3 398,640.00     *ยกเลกิฯ 
6 แข่งขันทักษะวิชาการ    70,000.00     *ยกเลกิฯ 
7 เวทีดาว  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
8 จัดซื้ออปุกรณ์ลูกเสอื  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
9 ลูกเสืออาสาจราจร  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 

10 
จัดอบรมเพื่อพฒันาทักษะเฉพาะด้านของผู้เรียน          
(ค่าวิทยากร) 

30,000.00 15,000.00   จัดสรร 

11 พัฒนางานแนะแนว (งานเเนะเเนว) 5,000.00  1,000.00   ระดับดี(80.00%) 
12 พี่พบน้อง (งานเเนะเเนว) 25,000.00     *ยกเลกิฯ 
13 เพื่อนคู่ใจ (งานเเนะเเนว)  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
14 การงานศึกษาและรวบรวม (งานเเนะเเนว)  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
15 งานป้องกันและส่งเสริม (งานเเนะเเนว)  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
16 ชุมนุม (กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
17 จัดซื้อหนังสือสำหรบัติวเข้ม O-net 50,000.00     *ยกเลกิฯ 
18 พัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้า 30,000.00  8,050.00   ระดับพอใช้(73.17%) 
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*ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด –19

19 รักการอ่าน     10,000.00    *ยกเลกิฯ 
20 พัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุด 3,500.00     *ยกเลกิฯ 
21 ห้องสมุดมีชีวิต  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
22 สัปดาหห์้องสมุด  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 

รวม 1,466,460.00     ระดับดี(76.59%) 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี 4 ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ  บูรณาการทักษะทางภาษาและยกผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย                                                   
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [✓] โครงการต่อเนือ่ง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
       กลยุทธที่ 1. พัฒนานักเรียนใหม้ีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนให้ครูและ

นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
       ข้อที่ 1.1 พัฒนานักเรียนใหม้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลผุลตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 
 1.2 เสริมสร้างประสทิธิภาพการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ 

ตามความต้องการของนักเรียน 
 4.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
       ตัวช้ีวัดที่ 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มรีะดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดี

ข้ึนไป   
 2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร  

 
 4. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกจิกรรมที่ตอบสนองต่อความถนัดและ

ศักยภาพ ตามความต้องการของนักเรียนในระดับดีข้ึนไป 
 19. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับด ี  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 1. การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
     ข้อที่ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับการพฒันาผูเ้รียนอย่างมีคุณภาพ 
 2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

 
 3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดบัชาติในระดับดีข้ึน

ไป 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับการพฒันาผูเ้รียนอย่างมีคุณภาพ 
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 5. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
 6. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดบัชาติในระดับดี 

ข้ึนไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 2. การเพิม่โอกาสใหผู้้เรียนเข้าถึงบรกิารการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ข้อที่ 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่   1. คุณภาพของผู้เรียน 
     ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
     ข้อที่   1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตาม

เกณฑ์ของแตล่ะระดับช้ัน 
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย    

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
 3. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตาม

เกณฑ์ของแตล่ะระดับช้ัน 
 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญัหา 
     มาตรฐานที่   3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่การเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพือ่ให้นักเรียนพฒันาทกัษะทางภาษาและใช้ภาษาไทยอย่างมีประสทิธิภาพ 
2. เพือ่ให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน 
3. เพือ่สง่เสรมิให้นักเรียนใช้ภาษาผ่านเทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด 
4. เพือ่ให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ 

 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน  
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 70  มีผลสมัฤทธ์ิการเรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน                     
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการทดสอบระดับชาติวิชาภาษาไทยสูงข้ึน 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะทางภาษาไทยที่สงูข้ึน
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 ผลการดำเนินงาน 

*ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด – 19  

 
 

 

 

 

 

โครงการท่ี 4 บูรณาการทักษะทางภาษาและยกผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 หมอภาษา 1,000.00     *ยกเลกิฯ 
2 วันภาษาไทยแห่งชาติ 12,000.00  12,000   ระดับดีมาก(100.00%) 
3 เพชรภาษาไทยคว้าชัยเพชรยอดมงกุฎ  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
4 ติวไทยไปโอเน็ต ม.๖  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
5 สร้างศิลป์วรรณคด ี 3,000.00     *ยกเลกิฯ 
6 Thai ออนไลน ์ 3,000.00  3,000   ระดับพอใช้(74.29%) 
7 ภาษาไทยสร้างสรรค์  ร้องรำทำนองไทย 10,000.00     *ยกเลกิฯ 
8 ภาษาไทยวันละคำ 1,000.00  1,000.00   ระดับดี(85.71%) 
9 การอ่านเพื่อสุนทรียะ 3,000.00     *ยกเลกิฯ 

รวม 48,000.00    ระดับดี(86.67%) 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี  5  ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร ์
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [√] โครงการต่อเนือ่ง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุธที่ 1. พัฒนานักเรียนใหม้ีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล 
     ข้อที่ 1.1 พัฒนานักเรียนใหม้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลผุลตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 
     ตัวช้ีวัดที่ 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มรีะดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดี

ข้ึนไป 
 3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดบัชาติในระดับดีข้ึน

ไป 
     ข้อที่ 1.2 เสริมสร้างประสทิธิภาพการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ 

ตามความต้องการของนักเรียน 
     ตัวช้ีวัดที่ 4. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกจิกรรมที่ตอบสนองต่อความถนัดและ

ศักยภาพ ตามความต้องการของนักเรียนในระดับดีข้ึนไป 
     ข้อที่ 1.3 เสริมสร้างนกัเรียนให้มสีมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน มีทักษะการเรียนรู้ การ

ทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ตัวช้ีวัดที่ 5. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มผีลการเรียนของวิชาการศึกษาค้นคว้าและการ

สร้างองค์ความรู้ในระดับดีข้ึนไป 
     กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนให้ครูและ

นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
     ข้อที่ 4.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
     ตัวช้ีวัดที่ 18. ร้อยละของจำนวนครูที่นำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 
 19. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับด ี
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  1. การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
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 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งช้ีที่  4. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตาม

เกณฑ์ของแตล่ะระดับช้ัน 
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
 5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขนุเทียน 

 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรส์ูงข้ึน 
2. เพื่อเน้นพัฒนาการเรียนการสอนทุกระดับช้ันใหม้ีประสทิธิภาพ 
3. เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้ดีย่ิงข้ึน 
4. เพื่อใหผู้้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 
2. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดบัทีสู่งข้ึน 
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 ผลการดำเนินงาน 

*ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด – 19  

 

 

 

 

โครงการท่ี 5 พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร ์

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 A - math & Sudoku 10,000.00     *ยกเลกิฯ 
2 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร ์  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
3 สัปดาห์คณิตศาสตร ์ 2,000.00     *ยกเลกิฯ 
4 คลินิกคณิตศาสตร ์  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
5 การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม 20,000.00     *ยกเลกิฯ 
6 โครงงานคณิตศาสตร ์  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
7 ยกผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร ์  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 

รวม 32,000.00     
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี 6 ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ  โครงการสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธ์ที่  1. พัฒนานักเรียนใหม้ีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล 
     ข้อที่ 1.1 พัฒนานักเรียนใหม้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลผุลตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 
 1.2 เสริมสร้างประสทิธิภาพการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ 

ตามความต้องการของนักเรียน 
 1.3 เสริมสร้างนกัเรียนให้มสีมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน มีทักษะการเรียนรู้ การ

ทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ตัวช้ีวัดที่ 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มรีะดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดี

ข้ึนไป 
 3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดบัชาติในระดับดีข้ึน

ไป 
 4. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกจิกรรมที่ตอบสนองต่อความถนัดและ

ศักยภาพ ตามความต้องการของนักเรียนในระดับดีข้ึนไป 
        5. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มผีลการเรียนของวิชาการศึกษาค้นคว้าและการ

สร้างองค์ความรู้ในระดับดีข้ึนไป 
     กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนให้ครูและ

นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
     ข้อที่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 4.3 จัดแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่
เอื้อต่อการเรียนรูร้่วมกัน 

     ตัวช้ีวัดที่ 17. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ในระดับดี 

 20. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  22) ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้แหลง่เรียนรูภ้ายนอก 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

แบบ นผ. 2.1 
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สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 1. การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับการพฒันาผูเ้รียนอย่างมีคุณภาพ 
 2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
     ตัวบ่งช้ีที่  1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียนในด้านวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รียนที่มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ใหม้ีความเป็นเลิศ 
4. เพื่อใหผู้้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
5. เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผูเ้รียนทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านวิทยาศาสตร์สงูข้ึน ผู้เรียนมีความถนัด และความ

สนใจทางวิทยาศาสตร์ ได้รบัการพัฒนาและสง่เสรมิตรงตามศักยภาพของตนเอง 
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ผลการดำเนินงาน 

ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด – 19  

 

 

โครงการท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

1 
จัดซื้อวัสด ุอปุกรณ์ สือ่นวัตกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ์

15,000.00 
   *ยกเลกิฯ 

2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน 10,000.00    *ยกเลกิฯ 
3 สัปดาห์นทิรรศการวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10,000.00    *ยกเลกิฯ 
4 Science day trip 10,000.00    *ยกเลกิฯ 

5 
ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

 ไม่ใช้งบ  
   *ยกเลกิฯ 

6 ปลูกจิตสำนึกในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 15,000.00    *ยกเลกิฯ 
รวม 32,000.00     
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี 7 ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [ ✓ ] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธที่ 4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนให้ครูและ

นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาอย่างมสี่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิ

บาล 
     ข้อที่ 4.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
 5.2 พัฒนาเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการนเิทศ กำกับ ติดตามที่มี

ประสิทธิภาพ 
     ตัวช้ีวัดที่ 18. ร้อยละของจำนวนครูที่นำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีใช้ใน   การจัดการ

เรียนการสอน 
 19. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับด ี
 25. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบการนเิทศ กำกับ ติดตามในระดับด ี
 26. ร้อยละของจำนวนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที่ 4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 1. การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รายละเอียด 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งช้ีที ่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการ

จัดการเรียนรู ้
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  นายจรสั  พงเจริญ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ

พัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามความถนัด 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู ้และทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาต่อยอดและ

ประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้

ในการประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการดำเนินงาน 

ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด – 19  

 

 

 

โครงการท่ี 7 พัฒนางานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 พัฒนาเว็บไซต ์ 10,000.00  8,341.50   ระดับดี(88.57%) 
2 โปรแกรมสำนักงานสู่มอือาชีพ  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
3 Infographic อย่างมืออาชีพ  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
4 Coding อย่างมืออาชีพ  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
5 กราฟิกดีไซนเ์นอร ์  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 

6 
จัดซื้อสื่อ-วัสดุอุปกรณ์ประกอบกจิกรรมการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร ์

30,000.00 2,661.50   ระดับดี(88.57%) 

7 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,249,176.00 0.00   ระดับดี(88.57%) 
รวม 1,289,176.00    ระดับดี(88.57%) 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี 8 ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [/ ] โครงการต่อเนือ่ง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนานักเรียนใหม้ีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล  
     ข้อที่ 1.1 พัฒนานักเรียนใหม้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลผุลตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 
     ตัวช้ีวัดที่ 
 

3. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดบัชาติในระดับดีข้ึน
ไป 

     กลยุทธ์ที่ 
 

4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนให้ครูและ
นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

     ข้อที่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 4.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
 

     ตัวช้ีวัดที่ 
 

17. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ในระดับดี 

 18. ร้อยละของจำนวนครูที่นำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

 19. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับด ี

สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 1. การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา            
มาตรฐานที่                 1. คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี   1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตาม

เกณฑ์ของแตล่ะระดับช้ัน 
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา                                
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 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
ตัวบ่งช้ีที่           1. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด มีอัตลักษณ์ 

“สุภาพชน คนดี ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน” 
 2. ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
มาตรฐานที่     3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งช้ีที่                            1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   
   

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของนกัเรียนโดยใช้แนวทางพทุธศาสนา 
2. เพื่อให้นกัเรียนได้ตระหนกัถึงคุณค่าและความสำคัญประเพณีทางพุทธศาสนา 
3. เพื่อสบืสานประเพณีทางพุทธศาสนาอันดีงามของชาวไทย. 
4. เพื่อจัดซื้อ จัดหา ปรบัปรุงหรือพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
5. เพื่อจัดกิจกรรมหรือนำพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้แสดงออกซึง่ความสามารถในด้านทักษะ

ทางวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
6. เพื่อให้นกัเรียนได้พัฒนาความรูท้ักษะทางด้านวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 63 คน มีส่วนรว่มในกิจกรรม 
2. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมสี่วนร่วมในกจิกรรม 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 
3. นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญประเพณีทางพทุธศาสนา 
4. ครู นักเรียน ได้ใช้สื่อเทคโนโลยปีระกอบการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพทันสมัย 
5. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
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ผลการดำเนินงาน 

*ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด – 19  

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี 8 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 พัฒนาสื่อเพื่อกาจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษา 13,200.00    *ยกเลกิฯ 

2 
ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษาในระดบัช้ัน ม.3 
และ ม.6 

ไม่ใช้งบ 
   *ยกเลกิฯ 

3 อบรมและจัดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 4,000.00    *ยกเลกิฯ 
4 หล่อเทียน แหเ่ทียนเข้าพรรษา 9,500.00    *ยกเลกิฯ 
5 กฎหมายและระบบการปกครองโลก 2,500.00    *ยกเลกิฯ 

รวม 29,200.00     
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี 9 ปีงบประมาณ 2564 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่               โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธที ่ 1. พัฒนานักเรียนใหม้ีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล 
     ข้อที ่ 1.1 พัฒนานักเรียนใหม้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลผุลตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 
     ตัวช้ีวัดที่ 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มรีะดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดี

ข้ึนไป 
 2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

 
 4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 1. การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที ่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพือ่ให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ 

 2. เพือ่ให้นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติวิชาภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 
3. เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
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เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 

 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศผ่านตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนมผีลคะแนนทดสอบระดับชาติวิชาภาษาต่างประเทศระดบัดี 
3. นักเรียนมทีักษะทกัษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
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ผลการดำเนินงาน 

*ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด – 19  

โครงการท่ี 9  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 English on Air on Friday  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 

2 
ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ             
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ไม่ใช้งบ  
   *ยกเลกิฯ 

3 
ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ  
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ไม่ใช้งบ  
   *ยกเลกิฯ 

4 วัดทักษะทางภาษาอังกฤษ (Pre-GAT)  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 

5 春节快乐 ตรุษจีนทวีธา 9,500.00 9,500   ระดับดี(83.33%) 

6 天天学汉语 เรียนจีนให้ไดจ้ีน  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 

7 English Day Camp 65,000.00    *ยกเลกิฯ 
8 สานฝันวันครสิต์มาส 10,000.00    *ยกเลกิฯ 
9 พัฒนาสื่อและส่งเสริมความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 4,000.00    *ยกเลกิฯ 

รวม 88,500.00    ระดับดี(83.33%) 



รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 - หน้า 29 
 

 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการท่ี 10 ปงีบประมมาณ 2564 
 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [ ] โครงการต่อเนือ่ง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   

     กลยุทธ์ที่  2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพงึประสงค์ บนพื้นฐานของความ 
เป็นไทย และเป็นพลเมืองโลกตามปรัชญาของเศรษกจิพอเพยีงในระบบการศึกษา
อย่างเข้มข้น 

     ข้อที่  
 

2.3 พัฒนานักเรียนใหม้ีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและ
ศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและมทีักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและ 
สิ่งเสพติด 

     ตัวช้ีวัดที่ 
 

8. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสมบรูณ์ทางด้านร่างกาย และจิตใจในระดับดี
ข้ึนไป 

 9. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาในระดับดี 
ข้ึนไป 

 10. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีทกัษะชีวิต และปลอดจากอบายมุขและ 
สิ่งเสพติด 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  1 เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับการพฒันาผูเ้รียนอย่างมีคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งช้ีที่  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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วัตถุประสงค ์
5. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะให้สงูข้ึน 
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาผู้เรียนให้มีศักยภาพ  ทักษะ  และความสามารถด้านศิลปะ 
7. เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะในการทำงาน  รักการเรียนรู ้ คิดวิเคราะห ์ และแสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตนเองและมเีจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

2. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน รอ้ยละ 90 มีผลสมัฤทธ์ิทางการการเรียนศิลปะสูงข้ึน 
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีลกัษะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญการนำศิลปะไปใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจำวัน 
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ผลการดำเนินงาน 

*ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด – 19 

 

โครงการท่ี 10 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางศลิปะ 

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

1 
พัฒนาสื่อและส่งเสริมความสามารถด้านการแสดงและ
นาฏศิลป์ 

26,450.00 272.00   ระดับดีมาก(98.97%) 

2 พัฒนาสื่อและส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป ์ 14,060.00 10,000.00   ระดับปรับปรุง(28.88%) 
3 พัฒนาสื่อและส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีไทย 56,000.00 12,000.00   ระดับดี(78.57%) 

4 
พัฒนาสื่อและส่งเสริมความสามารถทาง 
ดนตรีสากล 

52,000.00 0.00   ระดับดีมาก(100.00%) 

5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป)์ 40,000.00 2,500.00   ระดับดีมาก(93.75%) 

6 
ส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนทางด้านการแสดงออก 
ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

 ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 

รวม 188,510.00    ระดับดี(80.03%) 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี 11 ปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพงึประสงค์ บนพื้นฐานของความ

ไทย และเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้น 

     ข้อที่  2.3 พัฒนานักเรียนใหม้ีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มสีุนทรียภาพและ
ศักยภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทกัษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

     ตัวช้ีวัดที่  10. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีทกัษะชีวิต และปลอดจากอบายมุขและสิง่เสพ
ติด 

     กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาและประสทิธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

     ข้อที่  3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพฒันา
นักเรียน อย่างตอ่เนื่อง 

     ตัวช้ีวัดที่  15. ร้อยละของจำนวนครูที่พฒันาสื่อ และนวัตกรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
      มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
      ตัวบ่งช้ีที่  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติอย่างครบถ้วน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการไปแข่งขันภายนอกสถานศึกษา และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่

สถานศึกษา 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพที่สุจริต 
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ผลการดำเนินงาน 

*ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด – 19 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี 11 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพ      

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

1 
พัฒนาสื่อและส่งเสริมความสามารถด้านการแสดงและ
นาฏศิลป์ 

60,000.00 0.00   ระดับดีมาก(100.00%) 

2 พัฒนาสื่อและส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป ์ 20,000.00    *ยกเลกิ 
รวม 80,000.00    ระดับดีมาก(100.00%) 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี 12 ปีงบประมาณ 2563 

 

ชื่อโครงการ  โครงการ ส่งเสริมและพฒันาความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [√] โครงการต่อเนือ่ง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา     
    กลยุทธ์ที ่ 1. พัฒนานักเรียนใหม้ีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล 
     ข้อที่   1.1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ 
     ตัวช้ีวัดที่ 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มรีะดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับดี

ข้ึนไป 
 2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 
     ข้อที่   1.2 เสริมสร้างประสทิธิภาพการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ 

ตามความต้องการของนักเรียน 
     ตัวช้ีวัดที่ 4. ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกจิกรรมที่ตอบสนองต่อความถนัดและ

ศักยภาพ ตามความต้องการของนักเรียนในระดับดีข้ึนไป 
     ข้อที่   1.3 เสริมสร้างนกัเรียนให้มสีมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน มีทักษะการเรียนรู้ การ

ทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ตัวช้ีวัดที่ 5. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนของวิชาการศึกษาค้นคว้าและการ

สร้างองค์ความรู้ในระดับดีข้ึนไป 
     กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพงึประสงค์ บนพื้นฐานของความ

เป็นไทย และเป็นพลโลกตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้น 

     ข้อที่  2.3 พัฒนานักเรียนใหม้ีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มสีนทรียภาพและ
ศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและมทีักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

     ตัวช้ีวัดที่  8. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสมบรูณ์ทางด้านร่างกาย และจิตใจใน
ระดับดีข้ึนไป 

     ตัวช้ีวัดที่  9. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ในระดับดีข้ึน 

     ตัวช้ีวัดที่   10. ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีมีทกัษะชีวิต และปลอดจากอบายมุขและสิง่เสพ
ติด 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน    

  

     ข้อที่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  1. การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ข้อที่ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับการพฒันาผูเ้รียนอย่างมีคุณภาพ 
 2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน                                              
การประกันคุณภาพการศึกษา                      
     มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  มีอัตลักษณ์            

 “สุภาพชน คนดี ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน” 
 2. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   
 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
2. เพื่อให้นกัเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาผ่านเกณฑ์ 
3. เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะและเจตคติที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ 
4. เพื่อสง่เสรมิศักยภาพผูเ้รียนด้านกีฬา 
5. เพื่อให้นกัเรียนใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์ 

 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาผ่านตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนทีม่ีทักษะและเจตคติในการเสริมสร้างสุขภาพ 
3. นักเรียนมีศักยภาพด้านกีฬา 
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ผลการดำเนินงาน 
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โครงการท่ี 12 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสุขศกึษาและพลศึกษา       

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ 51,710.00 30,375.00   ระดับปรับปรุง(41.26%) 
2 การแข่งขันกีฬาภายใน 31,040.00    *ยกเลกิฯ 
3 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 
4 การแข่งขันกีฬาภายนอก  ไม่ใช้งบ     *ยกเลกิฯ 

รวม 82,750.00    ระดับปรับปรุง(41.26%) 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการท่ี 13 ปีงบประมาณ 2564 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกลุ่มบรหิารงานบคุคล 
ลักษณะโครงการ  [ ] โครงการใหม่              [] โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพงึประสงค์ บนพื้นฐานของ

ความไทย และเป็นพลโลกตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้น 

     ข้อที่ 2.1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ตัวช้ีวัดที่ 6. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ใน  ระดับดีข้ึนไป 
     ข้อที่ 2.2 ส่งเสริมให้นกัเรียนยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
     ตัวช้ีวัดที่ 7. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกบัระบอบ

ประชาธิปไตยของโรงเรียน                 
     ข้อที่ 2.4 พัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
     ตัวช้ีวัดที่ 11. ร้อยละของจำนวนผลงานทางการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนทื่   เกี่ยวข้องกับ

การจัดกระทำด้านสิ่งแวดลอ้ม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาและประสทิธิภาพการจัดการ  เรียนการ

สอนของครูให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
     ข้อที่ 3.2 พัฒนาครูใหม้ีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ หลักสูตรมาตรฐานสากล  
มีคุณธรรม จริยธรรม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

ตัวชี้วัดท่ี 13. ร้อยละของจำนวนครูที่มผีลการประเมินการปฏิบัตงิานคร ู
และบุคลาการทางการศึกษาในเกณฑ์ดีมากขึ้นไป 

 14. ร้อยละของจำนวนครูที่สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     ข้อที่ 3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพฒันา
นักเรียน อย่างตอ่เนื่อง 

     ตัวช้ีวัดที่ 15. ร้อยละของจำนวนครูที่พฒันาสื่อ และนวัตกรรม  
 

 16. ร้อยละของจำนวนครูที่มรีะดับคะแนนพฒันาการในการใช้กระบวนการวิจัย 
เพื่อพฒันานักเรียน อย่างต่อเนื่องในระดับดีข้ึนไป 

     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนให้ครูและ
นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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     ข้อที่ 4.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
     ตัวช้ีวัดที่ 18. ร้อยละของจำนวนครูที่นำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีใช้ใน   กาจัดการ

เรียนการสอน  
 

 19. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับด ี

     กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาอย่างมสี่วนร่วม โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

     ข้อที่ 4.1 เสริมสร้างและพฒันาระบบการบรหิารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อ
รองรับการประกัน คุณภาพทางการศึกษา 
 

     ตัวช้ีวัดที่ 24. ร้อยละของคะแนนความสามารถของผู้บริหารในการบรหิารจัดการ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพือ่รองรบัการประกัน คุณภาพ
ทางการศึกษา 

     ข้อที่ 4.2 พัฒนาเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการนเิทศ กำกับ ติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ 

     ตัวช้ีวัดที่ 25. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบการนเิทศ กำกับ ติดตามในระดับด ี

 26. ร้อยละของจำนวนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

สร้างพลงัขับเคลื่อนใหโ้รงเรียนมรีะบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรทกุระดบัใหเ้ป็นมอือาชีพ 
เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา              
     มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 
     ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ตัวบ่งช้ีที่   2.1 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
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 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้
 

     มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานบุคคล      

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของสถานศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 63 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน ปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิพล 
2. โรงเรียนมีผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดข้ึน 
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ผลการดำเนินงาน 

โครงการท่ี 13 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล       

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 พัฒนาบุคลากร 165,169.00 35,273.00    ระดับดี(94.28%) 

2 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อนวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอนสำหรบัครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

      10,000.00  0.00   
 ระดับดี(82.86%) 

3 
อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหนง่คร ูเพื่อมีวิทยาฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 

      10,000.00     
 *ยกเลกิฯ 

4 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้

      10,000.00     
 *ยกเลกิฯ 

5 ศึกษาดูงานในประเทศ 55,000.00      *ยกเลกิฯ 
6 อบรมพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 10,000.00      *ยกเลกิฯ 
7 จัดทำบัตรนักเรียน 30,000.00  7,200.00    ระดับดี(76.00%) 
8 จัดทำคู่มือนักเรียน 80,000.00  0.00    ระดับดีมาก(100.00%) 
9 ค่าจ้างบุคลากร 1,020,000.00  0.00    ระดับดีมาก(100.00%) 

10 
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
(กล้องวงจรปิด) 

      30,000.00  0.00   
 จัดสรร 

11 จัดงานวันสำคัญของชาติ       82,000.00  10,230.00     
รวม 1,502,169.00    ระดับดีมาก(90.63%) 

*ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด – 19 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี 14 ปีงบประมาณ 2564 

 

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

     กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพงึประสงค์ บนพื้นฐานของความ
ไทย และเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้น 

     ข้อที่ 2.1 พัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลักษณะอันพงึประสงค์  
     ตัวช้ีวัดที่ 6. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีข้ึนไป  
     ข้อที่ 2.2 ส่งเสริมให้นกัเรียนยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ตัวช้ีวัดที่ 7. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้องกบัระบอบ

ประชาธิปไตยของโรงเรียน  
     ข้อที่ 2.3 พัฒนานักเรียนใหม้ีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มสีุนทรียภาพและ

ศักยภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทกัษะชีวิตปลอดจากอบายมุข 
และสิง่เสพติด 

     ตัวช้ีวัดที่ 8. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสมบรูณ์ทางด้านร่างกาย  
และจิตใจในระดบัดีข้ึนไป 

 9. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี  
กีฬาในระดับดีข้ึนไป 

 10. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีทกัษะชีวิต และปลอดจากอบายมุขและสิง่เสพ
ติด 

     ข้อที่ 2.4 พัฒนานักเรียนใหม้ีจิตสำนึกในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
     ตัวช้ีวัดที่ 11. ร้อยละของจำนวนผลงานทางการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกบั

การจัดกระทำด้านสิ่งแวดลอ้ม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
     กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาและประสทิธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ของครูใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     ข้อที่ 3.2 พัฒนาครูใหม้ีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม 
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

     ตัวช้ีวัดที่ 13. ร้อยละของจำนวนครูที่มผีลการประเมินการปฏิบัตงิานครู 
และบุคลาการทางการศึกษาในเกณฑ์ดีมากขึ้นไป 
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     ข้อที่ 3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม  
เพื่อพฒันานักเรียน อย่างต่อเนื่อง 

     ตัวช้ีวัดที่ 15. ร้อยละของจำนวนครูที่พฒันาสื่อ และนวัตกรรม 
     กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาอย่างมสี่วนร่วม โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 
     ข้อที่ 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน 

ครู ผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆ 
     ตัวช้ีวัดที่ 27. ร้อยละของจำนวนการสือ่สารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู 

ผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่น ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   

     ข้อที่ 1. 
3. 
5. 

สร้างพลงัขับเคลื่อนใหโ้รงเรียนมรีะบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี 
สร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรทกุระดบัใหเ้ป็นมอือาชีพ 
ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   

     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 1. การพัฒนาผูเ้รียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. การเพิม่โอกาสใหผู้้เรียนเข้าถึงบรกิารการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 
     ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
     มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการ

จัดการเรียนรู ้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่จัดกจิกรรมสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
2. เพือ่ใหส้ถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง 
3. เพือ่ใหส้ถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ

ความสนใจของผู้เรียน 
4. เพือ่เสรมิสร้างให้นกัเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำและรู้จกัการทำงานร่วมกัน 
5. เพือ่ให้นักเรียนเกิดจิตสาธารณะและเสรมิสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
6. เพือ่จัดกจิกรรมสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
7. เพือ่ใหส้ถานศึกษามีการจัดและพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียน 
8. เพือ่ใหส้ถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนมีผลสำเร็จที่โครงการกจิกรรมที่

มีผลการดำเนินงานบรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นทีก่ำหนดข้ึน 
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โครงการท่ี 14 พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์      

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 ทูบี นมัเบอร์วัน 2,000.00      *ยกเลกิฯ 
2 ส่งเสริมการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการนกัเรียน 3,000.00      *ยกเลกิฯ 
3 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  ไม่ใช้งบ      *ยกเลกิฯ 
4 อบรมผู้นำนักเรียน 15,000.00      *ยกเลกิฯ 
5 สิบท่าสุภาพชน  ไม่ใช้งบ      *ยกเลกิฯ 
6 คนดีศรีทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 5,000.00      *ยกเลกิฯ 
7 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน  ไม่ใช้งบ      *ยกเลกิฯ 
8 สถานศึกษาสีขาว 30,000.00  10,000.00    จัดสรร 
9 พัฒนาระบบช่วยเหลอืนักเรียน 15,000.00      *ยกเลกิฯ 
10 กิจกรรม Classroom meeting 5,000.00      *ยกเลกิฯ 
11 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่ 45,000.00       
12 ส่งเสริมบุคลิกภาพนักเรียน  ไม่ใช้งบ    

 *ยกเลกิฯ 

13 
ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพฒันา
ศักยภาพด้านคุณธรรมของนักเรียน 

5,000.00    

 *ยกเลกิฯ 

14 
รณรงค์การสร้างแบบอย่างที่ดี(Role Model) ด้าน
คุณธรรม 

 ไม่ใช้งบ    

 *ยกเลกิฯ 

15 โรงเรียนสุจริต  ไม่ใช้งบ    
 *ยกเลกิฯ 

16 ส่งพี่อำลาน้อง  ไม่ใช้งบ    
 *ยกเลกิฯ 

รวม 125,000.00     

*ยกเลกิฯ = ยกเลิกกจิกรรม เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคโควิด – 19 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี 15 ปีงบประมาณ 2564 

 

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

นักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
     ข้อที่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
  4.4 ส่งเสรมิและพฒันาการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     ตัวช้ีวัดที่ 17. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ

ในโรงเรียนใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 23. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   
     ข้อที่ 1. สร้างพลงัขับเคลื่อนใหโ้รงเรียนมรีะบบการบรหิารจัดการที่ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   
     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2 การวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.3 การวางแผนการบรหิารและการจัดการข้อมลูสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการ   

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อปรับปรงุ พัฒนาซอ่มแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยอยู่ในสภาพดี เอือ้ต่อการ
เรียนรู ้

2.  เพื่อพัฒนาการใหบ้รกิารแก่นักเรียน ครู และผูป้กครอง 
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เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน 
2. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 63 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู และผูป้กครองมีความพงึพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมและการใหบ้รกิารของ

สถานศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน 

โครงการท่ี 15 พัฒนางานบริหารท่ัวไป    

ลำดับ กิจกรรม 
งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(คงเหลือ) 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพของกิจกรรม ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
1 ประชาสมัพันธ์ 45,000.00  3,059.27    
2 ปรับปรงุ ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 523,669.00  1,021.78   ระดับดีมาก(91.43%) 
3 ยานพาหนะและบริการ 100,000.00  0.00   ระดับดี(85.71%) 
4 ธงชาติและธงสัญลักษณ์ 15,000.00  20.00    
5 ยาเวชภัณฑ์ 15,000.00  6,550.00    
6 พัฒนางานวิทยสุื่อสาร 5,000.00     *ยกเลกิฯ 
7 พัฒนางานโสตฯ 60,000.00  47.90   ระดับดีมาก(100.00%) 
8 จัดซื้ออปุกรณ์สวัสดิการ 45,000.00  590.00   ระดับดีมาก(98.69%) 
9 จัดซื้อพัดลมเพดานขนาดใหญ ่ 300,000.00     *ยกเลกิฯ 
10 จัดซื้เครื่องปรบัอากาศ ห้องคอมฯ 45,000.00     *ยกเลกิฯ 
11 ตรวจสุขภาพนักเรียน 123,600.00     *ยกเลกิฯ 
12 ประกันสุขภาพนักเรียน 309,000.00  0.00   ระดับดีมาก(100.00%) 
13 วารสารโรงเรียน 74,280.00  280.00   ระดับดีมาก(99.62%) 

14 
ปรับปรงุอาคารสถานที่เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 

500,000.00 20,000.00   ระดับดีมาก(94.2%) 

รวม 2,002,169.00    ระดับดีมาก(95.67%) 
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ปัญหา / อุปสรรค และวิธีแก้ไขในการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรยีน ประจำปีงบประมาณ 2564 
ปัญหา/อุปสรรค วิธีแก้ไข 

1) ก า ร ดำ เ น ิ น ง านตามก ิ จก รรมต ่ า ง  ๆ  ใน
ปีงบประมาณนี้ เกิดข้ึนในสถาการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถ
ดำเนินตามที่วางแผนไว้ได้  

1) ดำเนินการปรับเปลี่ยนงบประมาณและกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2) ครูและนักเรียน เผชิญปัญหาการแพร่ระบาด          
ของโรคโควิด – 19 ทำให้ระบบการจัดการเรียน           
การสอนเปลี ่ยนแปลงใหม่ทั ้งหมด จำเป็นต้องใช้
แรงกายและแรงใจในการทำงาน ในสภาวะเช่นนี้ทำ
ให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเขียนไว้กลายเป็น
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น หลายกิจกรรมจึงถูกยกเลิกการ
จัดกิจกรรมลง 

2) ม ุ ่ ง ด ำ เ น ิ น ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ จ ำ เ ป ็ น เ ท ่ า นั้ น                            
และปรับเปลี่ยนงบประมาณมาดำเนินกิจกรรมใหม่ 
ที่แก้ไขปัญหาในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรค   
โควิด – 19  

 
 
   
                           (นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์) 
             หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน   
                   ……../………………………/…………. 
 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 

............................................................................................................................. .................................................  

................................................................................ ..............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................  
 
 
        (นายสมคิด ประสานพิมพ์) 
                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุม่บริหารงบประมาณ 
        ……../………………………/…………. 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

............................................................................................... ...............................................................................  

............................................................................................................................. .................................................  

............................................................................................................................. .................................................  
 
 
               (นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
        ……../………………………/…………. 
 
 


