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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

1. โครงการจัดซื้ อวัสดุ-อุปกรณ์ การสอบ
สมศ.ข้ อที่ 6

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 8

โรงเรียนข้ อที่ 6

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ให้การศึกษาแก่นกั เรี ยน งานบริ หารวิชาการเป็ นหัวใจของการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งด้านกระบวนการเรี ยนการสอน
การจัดโครงสร้างและการบริ หารอย่างเป็ นระบบเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา มีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพนกระบวนการทางานจาเป็ นต้องมีการจัดหา วัสดุ -ครุ ภณ
ั ฑ์ที่
จาเป็ นเพือ่ เอื้ออานวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อทางาน จึงต้องมีการจัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ซ่อมแซม บารุ งรักษาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย เพียงพอ โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพราราชูปถัมภ์ฯ เห็นความสาคัญดังกล่าวจึงจัดทาโครงการนี้ข้ ึนมา
วัตถุประสงค์
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่

กิจกรรม
การซื้ อวัสดุ-อุปกรณ์การสอบ

อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผล

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
ถุงใส่วสั ดุ-อุปกรณ์สอบ100 ถุง 33,520

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา
มิ.ย. - ก.ค. 2557

หมายเหตุ
ช่วง 1 = 0.00
ช่วง 2 = 33,520
รวม 33,520 บาท

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

2. โครงการเปิ ดบ้ านวิชาการ 2558 ประจาปี การศึกษา 2557
สมศ.ข้อที่ 1

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 3,5,6

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษานั้น ควรจัดให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้ อย่างเหมาะสม จัดประสบการณ์ การเรี ยนให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์จริ ง และมรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในด้านต่างๆ โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เผฌนความสาคัญดังกล่าวจึงจัดทาโครงการเปิ ดบ้านวิชาการนี้ข้ ึนเพือ่ ให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนา
ทางการศึกษาและคุณภาพของชีวิต
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ น 1. ประชุมวางแผนดาเนิ นงาน
ตามหลักสูตร

2. กาหนดกิจกรรม 9 กลุ่มสาระฯ

2. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการแสวงหาความรู้ดว้ ยตน และจัดนิทรรศการ
เอง รักการเรี ยน พัฒนาตนเอง

3. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน

3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทา

เปิ ดบ้านวิชาการ 2558

งาน มางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

4. ดาเนิ นการจัดกิจกรรม การแข่งขัน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

นักเรี ยนสถานศึกษาอื่น 300 คน

130,000

นักเรี ยนใรโรงเรี ยน 2,158 คน

อื่นๆ

ระยะเวลา
เดือน ธันวาคม 2557

ช่วงที่ 1 180,200 บาท

เดือน ธันวาคม 2557

ช่วงที่ 2 0.00 บาท

ครู 60 คน
โรงเรี ยนร่ วมกิจกรรม 30 โรง

หมายเหตุ

รวม 180,200 บาท
เดือน ธันวาคม 2557

20 ม.ค. 58

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

3. โครงการอบรมโปรแกรมทาคลังข้ อสอบออนไลน์
สมศ.ข้อที่ 3

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 7

โรงเรียนข้ อที่ 3

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
ในสภาพปัจจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นข้อมูลข่าวสารเป็ นไปอย่างสะดวกและมีวิวฒั นาการสูง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นอย่างรวดเร็ ว การพัฒนาระบบ
การศึกษาของนักเรี ยนควรได้รับการพัฒนาเพิม่ มากขึ้นกว่าเดิม เพือ่ ให้สามารถก้าวทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี กลุ่มบริ หารวิชาการจึงได้จดั อบรมโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ สอบเพือ่ ให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใช้วิเคราะห์ขอ้ สอบของตนเองเพือ่ หาข้อสอบที่ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้มาเก็บไว้เพือ่ ทาเป็ นคลังข้อมสอบและทาให้ครู มีขอ้ สอบที่ดีมีมาตรฐานไว้ใช้
ประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
บุคลากรร้อยละ 95

12,000

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา
เดือน มิ.ย. 2557

หมายเหตุ

ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

1. จัดทาโครงการ

ช่วงที่ 1 0.00 บาท

มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล

2. ร่ าง/พิมพ์คาสัง่

เดือน กันยายน 2557

ช่วงที่ 2 12,000 บาท

3. ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน

เดือน กันยายน 2557

รวม 12,000 บาท

4. กาหนดการประชุม ประสานงาน

เดือน ตุลาคม 2557

กิจกรรมการจัดอบรม
5. ปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาหนด

เดือน ตุลาคม 2557

6. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน

เดือน ตุลาคม 2557

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

4

แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

4. โครงการรับนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนชั้ น ม.1 และ ม. 4 ประจาปี 2558
สมศ.ข้ อที่ 1

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 4,6

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและสังคม การจัดการศึกษามีความสาคัญยิง่ ในการพัฒนาสังคมซึ่ งเป็ นทรพยากรที่สาคัญ
ที่สุดของประเทศ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนมีความรู้พ้นื ฐานนั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิง่ โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เห็น
ความสาคัญดังกล่าวจึงทาโครงการการรับนักเรี ยนและปฐมนิเทศนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 ขึ้น ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 เพือ่ ให้เกิดความรัก ความเข้าใจต่อสถานศึกษา
รักผูกพันธ์กนั ในกลุ่มนักเรี ยน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจบริ บท 1. ประชุมวางแผนดาเนิ นงาน

ม. 1จานวน 9 ห้องเรี ยน 450 คน

ของโรงเรี ยน

ม. 4 จานวน 8 ห้องเรี ยน 400 คน

2. ประชาสัมพันธ์รับนักเรี ยนใหม่

เรี ยนฟรี
21,200

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงที่ 1 0.00 บาท
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงที่ 2 21,200 บาท

2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดความรักความผูกพันธ์ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ

เดือน มีนาคม 2558

ในสังคม ในกลุ่มนักเรี ยนด้วยกัน

4. ดาเนิ นกิจกรรมปฐมนิเทศ

เดือน มีนาคม 2558

3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดความรักและผูกพันธ์

5. สรุ ปผลการดาเนินงาน

มี.ค. 58 - พ.ค. 58

รวม 21,200บาท

ในสถาบันการศึกษา
4. เพื่อให้นกั เรี ยนมีสมั มาคาราวะ เชื่อฟัง
ครู ผสู ้ อน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

5. โครงการพิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2557
สมศ.ข้ อที่ 7

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2

โรงเรียนข้ อที่ 7

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่นกั เรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นพิธีการที่ได้ปฏิบตั ิมาเมื่อปี การศึกษา 2554 ที่ผ่านมาโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์
พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จมาเป็ นองค์ประธานในพิธีว่ งึ เป็ นพระกรุ ณาธิคุณต่อนักเรี ยนและโรงเรี ยนอีกทั้งเป็ นการสร้างความภาคภูมิใจ ความ
รักในสถาบันที่ตนเองสาเร็ จการศึกษา โรงเรี ยนเห็นความสาคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมในการก้าวไปเป็ นบัณฑิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยหรื อไปศึกษาต่อที่อื่นหรื อการไป
ประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สงั คม รวมถึงการย้อนกลับมาระลึกถึงโรงเรี ยน มีความรักความผูกพันกับครู และเพือ่ นๆน้องๆต่อไป
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม

1. ประชุมวางแผน

นักเรี ยน ม. 6 จานวน 290 คน

และค่านิยมที่พึงประสงค์

2. สารวจรายชื่ อนักเรี ยนที่ผา่ นหลัก

นักเรี ยน ม.6 เข้ารับประทาน

สู ตร ชั้น ม. 6

ประกาศนี ยบัตร ร้อยละ 75

3. ติดต่อประสานงานกับสานัก

ผูร้ ่ วมงาน 200 คน

4,475

เรี ยนฟรี
146,350

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ม.ค. 58 - ก.พ. 58

ช่วงที่ 1 150,825 บาท

ม.ค. 58 - ก.พ. 58

ช่วงที่ 2 0.00 บาท
รวม 150,825 บาท

เดือน ก.พ. 58

พระราชวัง
4. กิจกรรมประชุมเตรี ยมรับเสด็จ
5. กิจกรรมซ้อมรับประทาน

ก.พ.58-มี.ค. 58
เดือน มีนาคม 2558

ประกาศนียบัตร
6. พิธีรับประทานประกาศนียบัตร
7. ประเมินผลการดาเนิ นงาน
แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

23-31 มี.ค. 58
เดือน เมษายน 2558
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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6. โครงการพัฒนาห้ องวิชาการ
สมศ.ข้ อที่ 6

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 8

โรงเรียนข้ อที่ 6

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ให้การศึกษาแก่นกั เรี ยน งานบริ หารวิชาการเป็ รหัวใจของการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาทั้งด้านการจัดโครงสร้างและการ
บริ การงานอย่างเป็ นระบบครบวงจร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา จัดระบบสารสนเทศอย่างครบถ้วน มีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ ในกระบวนการทางานมีความ
จาเป็ นต้องมีการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการทางาน เพือ่ อานวยต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน วัสดุ -ครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ให้มีประสิทธิภาพปละปลอดภัยเพียงพอ ซึ่ งสอกคล้องกับการรวบรวมเอกสาร งานประกันคุณภาพ และคลังข้อสอบเพือ่ ส่งเสริ มสนับสนุนให้บรรยากาศสภาพแวดล้อม และอานวยความ
สะดวกครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

1.ประชุมวางแผนดาเนิ นงาน

มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล

2.สารวจวัสดุ อุปกรณ์ที่ตอ้ งปรับปรุ ง
3. ดาเนิ นงานจักซื้ อ
4.สรรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงาน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา
ต.ค 57

91,000

หมายเหตุ
ช่วงที่ 1 0.00 บาท

ต.ค 57 - ก.ย. 58

ช่วงที่ 2 91,000 บาท

ต.ค 57 - ก.ย. 58

รวม 91,000 บาท

เกือน ก.ย. 58

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

7. โครงการอ่ านได้ เขียนดี วาดสวย รวยนา้ ใจ
สมศ.ข้อที่ 1

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 3,4

โรงเรียนข้ อที่1

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
การส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน เป็ นการกระทาเพือ่ ให้เกิดความสนใจ ในการรักการอ่าน เห็นความสาคัญและความจาเป็ นของการอ่าน และอ่านจนเป็ นนิสยั เหตุที่ตอ้ งจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการอ่าน เนื่องจากการอ่านของเด็กเกิดขึ้นเองไม่ได้ในระยะเริ่ มแรกของการอ่านจึงต้องมรการกระตุน้ ให้เห็นความสาคัญและสนใจที่จะอ่านหนังสือ โดยการแนะนาให้รู้จกั หนังสือ
แล้วส่งเสริ มให้เกิดความสนใจที่จะอ่านหนังสือต่อเนื่องจนเป็ นนิสยั ลักษณะของกิจกรรมส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน ควรเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ เร้าใจให้อยากรู้เรื่ องราวของหนังสือ
กระตุน้ ให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากการอ่าน ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม
วัตถุประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้

กิจกรรม
1. จัดทาสมุดบันทึกการอ่าน

ด้วยตนเองรักเรี ยนรู ้ พัฒนาตนอย่างต่อเนื่ อง 2. รางวัลนักอ่านยอดเยีย่ ม
2. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่าง

3.กียรติบตั ร

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

นักเรี ยนโรงเรี ยน

39,600

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ช่วงที่ 1 0.00 บาท

ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ท้ งั หมด

87,600

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ช่วงที่ 2 49,080 บาท

2,200 คน

720

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

รวม 49,080 บาท

เป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้
ปัญหาได้อย่างมีสติ มีเหตุผล

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

8. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สมศ.ข้อที่ 2

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 8

โรงเรียนข้ อที่ 3

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชชีพชั้นสูง เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่
โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เห็นความสาคัญดังกล่าวจึงจัดทาโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมา
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 1. ประชุมวางแผนดาเนิ นงาน
มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ครู และบุคลากร 100 คน

2. สารวจสถานที่
3. กิจกรรมสัมมนา
4. ค่าวิทยากร
5. สรุ ปผลการดาเนินงาน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

ครู ร้อยละ 80 ศึกษาดูงานนอก 80,000

125,000

100,000

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน ตุลาคม 2557

ช่วงที่ 1 80,000 บาท

เดือน ต.ค 57- ก.ย 58

ช่วงที่ 2 225,000 บาท

เดือน ต.ค 57- ก.ย 58 รวม 305,000 บาท

สถานที่
เดือน ก.ย. 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

9. โครงการซื้ อเครื่ องเรียงเอกสาร
สมศ.ข้อที่ 6

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 8

โรงเรียนข้ อที่ 6

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบนั ทางโรงเรี ยนได้จดั การเรี ยนการสอน ทางกลุ่มบริ หารวิชาการให้บริ การแก่ครู ผสู้ อนในการผลิตเอกสารแต่ยงั ขาดครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องเรี ยงเอกสาร เพือ่ ให้การผลิต
เอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น เพราะการออกแบบและสร้างเครื่ องเรี ยงเอกสารนี้ เป็ นตัวอย่างบของสมองกลฝังตัว หมายถึง การนาไมโครโปรเซสเซอร์ฝังไว้ในอุปกรณ์หรื อเครื่ อง
ควบคุมต่างๆ เพือ่ สามารถทางานได้เอง เครื่ องเรี ยนเอกสารอาศัยหลักการทางานของเครื่ องซึ่ งทางานโดยอัตโนมัติ โปรแกรมสามารถเรี ยงกระดาษได้ 6 ชุด ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์
เบอร์ Z-80 ระบบฟิ ดกระดาษใช้มอเตอร์ 2 ชุด คือ ดีซุมมอเตอร์ และสเตปเปอร์มอเตอร์ ระบบกลไกใช้หลักการของเครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทาให้ลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 1. ขออนุมตั ิโครงการ
มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
เครื่ องเรี ยงเอกสาร

2. ติดต่อบริ ษทั ินาเสนอราคา
3. ดาเนิ นการติดตั้งเครื่ อง
4. สรุ ปข้อมูลและนาเสนอ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

150,000

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน พฤศจิกายน 2557

ช่วงที่ 1 150,000 บาท

เดือน พฤศจิกายน 2557

ช่วงที่ 2 0.00 บาท

เดือน พฤศจิกายน 2557

รวม 150,000บาท

เดือน ธันวาคม 2557

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

10. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสานักงานวิชาการ
สมศ.ข้อที่ 6

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 8

โรงเรียนข้ อที่ 6

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ให้การศึกษาแก่นกั เรี ยน งานบริ หารวิชาการเป็ รหัวใจของการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาทั้งด้านการจัดโครงสร้างและการ
บริ การงานอย่างเป็ นระบบครบวงจร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา จัดระบบสารสนเทศอย่างครบถ้วน มีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ ในกระบวนการทางานมีความ
จาเป็ นต้องมีการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการทางาน เพือ่ อานวยต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน วัสดุ -ครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ให้มีประสิทธิภาพปละปลอดภัยเพียงพอ ซึ่ งสอกคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 23(5) ส่งเสริ มสนับสนุนให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
สื่ อการเรี ยนการสอน และอานวยความสะดวก เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ ครู ผสู้ อนและนักเรี ยนอาจเรี ยนรู้ไป
พร้อมกัน จากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งเรี ยนรู้ประเภทต่างๆ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 1.จัดซื้ ออุปกรณ์สานักงาน
มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล

2.จัดซื้ อกระดาษ หมึก

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
มีวสั ดุเพียงพอ

33,840
336,400

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

พ.ย. 57-ก.ย. 58

ช่วงที่ 1 185,120 บาท

พ.ย. 57-ก.ย. 58

ช่วงที่ 2 185,120 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

11. โครงการห้ องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
สมศ.ข้อที่ 2

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 5

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทั้งหลักสูตรและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องจัดอุปกรณ์ และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ นวัตกรรมด้านสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) เพือ่ สนองการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย สนองกระบวนการทัศน์ใหม่ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และนาสื่ อนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิทธิผลสู่ นกั เรี ยนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ด้วยความสาเร็ จข้างต้น โรงเรี ยนจึงเห็นความสาคัญที่จะต้อง
ดาเนินการสร้างห้องปฏิบตั ิการสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย และมีประสิทธิภาพเพือ่ เตรี ยมนักเรี ยนสู่ ประชาคมอาเซียน และพัฒนาสู่ โรงเรี ยนมาตรฐานสากลในทุกๆด้าน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 1.จัดซื้ อโปแจคเตอร์พร้อมจอ

6 ห้องเรี ยน

180,000

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ช่วงที่ 1 283,000 บาท

ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล

6 ห้องเรี ยน

30,000

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ช่วงที่ 2 0.00บาท

6 ห้องเรี ยน

48,000

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

รวม 283,000

5 ห้อง

25,000

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

2.เครื่ องเสี ยง(ลาโพง)

2.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ 3. การวางระบบสายไฟ
การบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนาเต็ม

4.ปรับปรุ งห้อง

ศักยภาพ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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12. โครงการโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้ น ม.1 และ ม. 4
สมศ.ข้อที่ 1,2,3

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 3,4,5,10

โรงเรียนข้ อที่ 1,2,3

ผู้รับผิดชอบ บริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสังคม การจัดการศึกษามีความสาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาคน ซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุด
ของประเทศ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มี
คุณภาพนั้น ความรู้ข้ นั พื้นฐานเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ ดังนั้น โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จดั ทาโครงการสอนปรับพื้นฐานสาหรับนักเรี ยนชั้นม. 1 และ ม. 4 เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหา

กิจกรรม
1. รับสมัครนักเรี ยน

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
1. มีนกั เรี ยน ม.1 เข้ารับการเรี ยน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

388,300

1-31 มี.ค. 2558

ช่วงที่ 1 9,000 บาท

ความรู้ดว้ ยตนเอง รักการพัฒนาตนเองอย่าง 2. การสอนปรับพื้นฐาน

ปรับพื้นฐาน จานวน 500 คน

1-31 พ.ค. 2558

ช่วงที่ 2 379,300 บาท

ต่อเนื่อง

นักเรี ยนมีความรู ้คิดเป็ นร้อยละ 80

1-30 มิ.ย. 2558

รวม 388,300 บาท

3. สรุ ปโครงการ

2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ น

2. มีนกั เรี ยน ม. 4 เข้ารับการเรี ยน

ตามหลักสูตร

ปรับพื้นฐาน จานวน 400 คน
นักเรี ยนมีความรู ้คิดเป็ นร้อยละ 80

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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13. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สมศ.ข้ อที่ 4

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 12

โรงเรียนข้ อที่ 3

ผู้รับผิดชอบ งานบริ หารวิชาการ (งานพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา)
หลักการและเหตุผล

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 กาหนดไว้ในมาตรา 47 ว่า ให้โรงเรี ยนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและมาตรา 48 ให้ถือว่าการประกันคุณภาพในสถานศึกษาจะต้องดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จดั ระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรม
1. ทารายงานการประเมินตนเองของครู

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
ครู ทุกคน

23,400

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

-

-

1 ต.ค.57-31 มี.ค.58

ช่วงที่ 1 23,400 บาท

สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (SSR)
2. นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน

2. สรุ ปผลการประเมินตนเองของครู

และภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา

เป็ นรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ประจาปี (SAR)

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

ช่วงที่ 2 1,800 บาท
6 เล่ม

1,800

1 เม.ย.58-30 ก.ย.58

รวม 25,200บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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14. โครงการเข้ าค่ายวิชาการ
สมศ.ข้อที่ 1,2,3

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 4,5,10

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
การเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545 ให้ครู ได้ทาวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนและแก้ปัญหาผูเ้ รี ยน ความประพฤติ และ
สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน การร่ วมกิจกรรมและทดสอบควบคู่กนั ไปในกระบวนการเรี ยนการสอนของแต่ละระดับและรู ปแบบการจัดการศึกษา โดยกิจกรรมการเรี ยนรู้ต่างๆ ต้องทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ และเต็มความสามารถเพือ่ ให้ผเู้ รี ยนได้มีความรู้ มีคุณธรรม และนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ยังเป็ นการเพิม่
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทั้งการประเมินภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการคิด 1.เข้าค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระฯ

นักเรี ยน ม.3 332 คน

134,600

1-31 ม.ค. 58

ช่วงที่ 1 148,120 บาท

วิเคราะห์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 2.สร้างสถานการณ์จริ งเกี่ยวกับ

นักเรี ยน ม.6 294 คน

12,520

1-31 ม.ค. 58

ช่วงที่ 2 0.00 บาท

1-31 มี.ค. 58

รวม 148,120 บาท

สมเหตุผล

การทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน

2.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ น 3. สรุ ปโครงการ

1,000

ตามหลักสูตร
3.เพื่อให้สถานศึกษา มีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

15
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15. โครงการส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สมศ.ข้อที่ 1, 3

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 4,5,7,10

โรงเรียนข้ อที่ 2,3

ผู้รับผิดชอบ บริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
การเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545 ให้ครู ได้ทาวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนและแก้ปัญหาผูเ้ รี ยน เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นา
อย่างเต็มศักยภาพ และเต็มความสามารถเพือ่ ให้ผเู้ รี ยนได้มีความรู้ มีคุณธรรม และนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ยังเป็ นการเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทั้งการ
ประเมินภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. เพื่อผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด

1. อบรมบุคลากรเกี่ยวกับการทาวิจยั 1. ครู ทุกกลุ่มสาระฯทาวิจยั ใน

20,200

1 ต.ค. 2557- 31 มี.ค. 2558 ช่วงที่ 1 20,200 บาท

วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์

2. สร้างเสริ มให้ครู ทาวิจยั

8,100

1 เม.ย. 2558-30 ก.ย. 2558 ช่วงที่ 2 8,100 บาท

ชั้นเรี ยน อย่างน้อยคนละ 3 เรื่ อง

ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุ

2. มีครู ทาวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน

สมผล

คิดเป็ นร้อยละ 80 ของครู ท้ งั หมด

รวม 28,300 บาท

2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาป็ น
ตามหลักสูตร
3. เพื่อให้ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผล

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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16. โครงการส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สมศ.ข้อที่ 2

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 5

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ บริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
จากการที่โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการพัฒนาให้เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบในหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น โรงเรี ยนในฝันสู่
มาตรฐานสากล รุ่ นที่ 1 อีกทั้งยังให้ความสาคัญในการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง แต่เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของโรงเรี ยนยังมีระดับต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรี ยนจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรี ยนให้มีคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู้ท้งั ระบบให้มีมาตรฐานสากล อีกทั้งยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนและภาพรวมของโรงเรี ยนให้ดีข้ ึน ดังนั้นโรงเรี ยนจึงดาเนินการปรับจานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนที่มีผลการเรี ยน 0,ร, มส ให้มีจานวนน้อยลงและให้
นักเรี ยนเกิดความตระหนักถึงการเรี ยนรู้ให้สูงขึ้นในปี การศึกษา 2557 จึงดาเนินโครงการนี้ต่อเนื่อง เพือ่ แก้ไขปัญหาและเพิม่ ผลสัมฤทธิ์นกั เรี ยนให้มากขึ้น ดังจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

1. ผูเ้ รี ยน มีความรู ้และทักษะที่จาเป็ น

1. ประชุมวางแผนดาเนิ นงาน

จานวน 0,ร,มส น้อยลง

ตามหลักสูตร

2. เชิ ญผูป้ กครองประชุม ลงทะเบียน นักเรี ยนผลสัมฤทธิ์ดีข้ ึน ร้อยละ 80

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา
เดือน พ.ย. 57

ช่วงที่ 1 0.00 บาท

เดือน พ.ย. 57

ช่วงที่ 2 0.00 บาท

เข้าปรับผลการเรี ยน

รวม 0.00 บาท

3. นักเรี ยนเข้าค่ายปรับผลการเรี ยน

พ.ย. 57- ธ.ค. 57

4.วัดประเมินผลนักเรี ยนที่เข้าค่าย

เดือน ธ.ค. 58

5. สรุ ปผลการดาเนินงาน

เดือน ธ.ค. 58

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

หมายเหตุ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

17. โครงการห้ องเรียนพิเศษ MEP
สมศ.ข้อที่ 2

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 4

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ บริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนในฝันสู่ มาตรฐานสากล ที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพ
เป็ นพลโลก ยกระดับการจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและยกระดับการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพและเพือ่ เป็ นการส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนด้านวิชาการ
ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารโดยครู ต่างชาติกบั ครู ไทย
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

1. เพื่อผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด

1.อบรมครู

นักเรี ยน ม. 1 72 คน

วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์

2. ปรับปรุ งห้องเรี ยน

นักเรี ยน ม.4 72 คน

ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุ

3. ค่าจัดการเรี ยนการสอน

สมผล

4.กิจกรรมทัศนศึกษาครู และนักเรี ยน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

30,000

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน ต.ค. 57-ก.ย. 58 ช่วงที่ 1 110,000 บาท
80,000

เดือน ต.ค. 57-ก.ย. 58 ช่วงที่ 2 0.00บาท
รวม 110,000 บาท
31 ต.ค. 57

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

18. โครงการพัฒนางานห้ องสมุด
สมศ.ข้อที่ 3

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 6,16,17

โรงเรียนข้ อที่ 4,5

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอารยา กลยณี . นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิช, นางพรรณปพร จาปาศรี
หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดโรงเรี ยนเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองที่สาคัญ โดยเฉพาะการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นักเรี ยนจะต้องเป็ นผูศ้ ึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง หรื อ
หาความบันเทิงจากการอ่านในยามว่าง ห้องสมุดจึงควรมีทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท มีระบบการให้บริ การที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยและมีจานวนเพียงพอ
เพือ่ สนับสนุนการเรี ยนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็ นเลิศด้านวิชาการ โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ตระหนักถึงความสาคัญ
ดังกล่าว จึงจัดทาโครงการพัฒนางานห้องสมุดขึ้นเพือ่ ส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนการสอน ให้เกิดความเป็ นเลิศด้านวิชาการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อให้ห้องสมุดมีหนังสื อ วารสาร

1.กิจกรรมส่งเสริ มการศึกษาค้นคว้า

สิ่ งพิมพ์ และสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย

2. กิจกรรมปรับปรุ งและพัฒนา

ทันเหตุการณ์ ไว้ให้บริ การอย่างเพียงพอ

ห้องสมุด

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
ผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

219,000

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1 ต.ค.57 – 30 เม.ย.58

ช่วงที่ 1 75,000 บาท

1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2558

ช่วงที่ 2 144,250 บาท
รวม 140,000 บาท

ตามความสนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยน

2. เพื่อให้ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่
ทุกคนจะเลือกอ่านหนังสื อและค้นคว้าหา
ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระตามความ
สนใจของแต่ละบุคคล
3.เพื่อให้ห้องสมุดมีวสั ดุครุ ภณั ฑ์ที่
ทันสมัยสาหรับให้บริ การ
แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

18. โครงการพัฒนางานห้ องสมุด (ต่ อ)
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

4. เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศ
และสิ่ งแวดล้อมที่ดีแก่นกั เรี ยน
5. เพื่อให้ห้องสมุดมีความปลอดภัย
ในทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

19. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว
สมศ.ข้ อที่ 1,2,3

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,2,3,4,6,7,10,11

โรงเรียนข้ อที่ 1,2,3,4,5

ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวการศึกษา
หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวเป็ นงานที่จะต้องจัดทาอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ งานแนะแนวแยกออกเป็ น 2 กลุ่ม คืองานทางด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรการสอน และงานด้านการให้บริ การ
นักเรี ยนและบุคคลภายนอก โดยให้เกิดความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนรู้จกั ตนเองและสามารถพัฒนาตนเองทั้ง
ทางด้านความรู้ กระบวนการ และมีเจตคติที่ดี รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น ตลอดจนมีทกั ษะในการช่วยเหลือตนเองและอญู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น เพือ่ ให้เกิดผลดีต่อ
นักเรี ยน ครู สถานศึกษาและบุคคลภายนอก งานแนะแนวในโรงเรี ยนควรมีการจัดระบบงานแนะแนวให้ทนั สมัย มีการจัดการและบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบงานแนะแนวในโรงเรี ยน

กิจกรรม
1. การเรี ยนการสอนแนะแนว

มีความพร้อมในการให้บริ การนักเรี ยน ครู 2. ปรับปรุ งระบบงานแนะแนว

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

นักเรี ยน ครู และบุคลากรทุกคน

3,000

ตลอดปี การศึกษา

ช่วงที่ 1 14,250 บาท

บุคลากรภายนอกสถานศึกษา

10,000

ตลอดปี การศึกษา

ช่วงที่ 2 14,250 บาท
รวม 28,500 บาท

และบุคคลภายนอกโรงเรี ยน

3. แนะแนวการศึกษาต่อ

6,000

ตลอดปี การศึกษา

2. เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการเรี ยนรู้

4. แนะแนวอาชี พ

1,500

เดือน มกราคม 2558

และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ตลอดจนมี

5.การจัดทุนการศึกษา

3,000

ตลอดปี การศึกษา

5,000

ตลอดปี การศึกษา

สุขภาพกาย จิตที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อผูอ้ ื่น 6. รวบรวมข้อมูล

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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20. โครงการพัฒนาส่ งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สมศ.ข้ อที่ 1

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,3

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะที
หลักการและเหตุผล
การเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มาตรา 42 นอกจากครู ตอ้ งมัความรู้ความเข้าใจเรื่ องหลักสูตรและวิธีการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ครู ตอ้ งใช้สื่อ
ประกอบการเรี ยนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เป็ นการสร้างทัศนคติที่ดีก็นบั ว่ามีความสาคัญที่มาให้ผเู้ รี ยนมีความสุข
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
1. กิจกรรมไว้ครู

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

นักเรี ยนและครู ทุกคน

12,800

เดือนมิถุนายน 2557

ช่วงที่ 1 12,800 บาท

ร้อยละ 80

12,800

เดือนธันวาคม 2557

ช่วงที่ 2 12,800 บาท

3. กิจกรรมชุมนุม

ตลอดปี การศึกษา

รวม 25,600 บาท

4. กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี

ตลอดปี การศึกษา

2. วันขึ้นปี ใหม่และวันเด็ก

ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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21. โครงการห้ องงานทะเบียนวัดผล
สมศ.ข้อที่

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 8

โรงเรียนข้ อที่ 6

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนเป็ นสถ่านที่ให้การศึกษาแก่นกั เรี ยน งานบริ หารวิชาการเป็ นหัวใจหลักของการการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึกษาทั้งด้านกระบวนการเรี ยนการสอน
การจัดโครงสร้างและการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบครบวงจร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา จัดระบบสารสนเทศอย่างครบถ้วน มีระบบการทางานที่มีคูณภาพ ทาง สพฐ เห็น
ความสาคัญของงานทะเบียนวัดผล จึงมีนโยบายให้โรงเรี ยนดาเนินการจัดห้องสาหรับเก็บข้อมูลเอกสารสาคัญทางราชการไว้
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่

1. ประชุมวางแผนดาเนิ นงาน

อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผล

2.ตูเ้ อกสาร

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
มีห้องงานทะเบียนวัดผล

35,000

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน ต.ค. 57

ช่วงที่ 1 0.00 บาท

เดือน ต.ค. 57- ก.ย. 58

ช่วงที่ 2 35,000 บาท
รวม 35,000 บาท

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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22. โครงการเรียนเสริมเพิ่มผลสั มฤทธิ์ O-Net ม.3 ม.6
สมศ.ข้อที่

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 5

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารวิชาการ
หลักการและเหตุผล
หลักการเรี ยนการอสนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545 มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้ รี ยนโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ และสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน การร่ วมกิจกรรมและทดสอบควบคู่กนั ไปในกระบวรการเรี ยนการสอนของแต่ละระดับและรู ปแบบการจัดการศึกษา
โดยกิจกรรมการเรี ยนต่างๆ ต้องทาให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เป็ นการสร้างทัศนคติที่ดีก็นบั ว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่มาให้ผเู้ รี ยนมีความสุข และเป็ นการเพิม่
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทั้งการประเมินภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ ดังนั้นเห็นว่าควรให้มีการสอนพิเศษเพิม่ เติมให้นกั เรี ยนมีความรู้เพิม่ มากขึ้นดังที่กล่าวมา
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตาม

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

หลักสูตร

2. การสอนเสริ มพิเศษ
3. สรุ ปรายงานการดาเนิ นงาน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

นักเรี ยน ม.3 332 คน
นักเรี ยน ม.6 294

60,000

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน พ.ค. 57

ช่วงที่ 1 60,000 บาท

เดือน มิ.ย. 57-ก.พ. 58

ช่วงที่ 2 0.00 บาท

เดือน มี.ค. 58

รวม 60,000 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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23. โครงการโภชนาการเพื่ อสุ ขภาพ
สมศ.ข้ อที่ 2

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 11

โรงเรียนข้ อที่ 5

ผู้รับผิดชอบ นางอุบล ยิม้ ถนอม
หลักการและเหตุผล
งานส่งเสริ มโภชนาการเป็ นงานที่สาคัญและต้องทาอย่างต่อเนื่องเพราะเป็ นการส่งเสริ มสุขภาพอนามัยของนักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนให้มีสุขภาพสมบูรณ์ ซึ่ งเอื้อต่อการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ รวมถึงการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงเรี ยน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. ให้มีการจาหน่ายที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 1. จัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องครัว

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
1. มี โต๊ะ เก้าอี้ รับประทานอาหาร

และมีคุณค่าทางโภชนาการ

ประจาโรงอาหาร สาหรับนักเรี ยน

2. นักเรี ยนและบุคลากรมีภาวะ

2. ส่งเสริ มหู้ประกอบการได้มีการตรวจ

2. จัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ทาความ

โภชนาการดีข้ ึน ร้อยละ 80

สุขภาพ ไม่มีโรคติดต่อ

สะอาดโรงอาหาร

3. ส่งเสริ มให้มีโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ที่ใช้ใน 3.ซ่อมแซมปรับปรุ งขยายพื้นที่
การรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

200,000

ตลอดปี การศึกษา

ช่วงที่ 1 100,000 บาท
ช่วงที่ 2 100,000 บาท

ตลอดปี การศึกษา

รวม 200,000 บาท

ตลอดปี การศึกษา

โรงอาหาร

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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24. โครงการพัฒนางานประชาสั มพันธ์
สมศ.ข้ อที่ 2

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 16

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะที
หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนเป็ นหน่วยงานสาคัญในระบบสังคม ดังนั้นจึงมีภารกิจที่ควรปฏิบตั ิให้เกิดความเชื่อมั้นและสร้างศรัทธาที่ดีต่อชุมชนในสังคม แนวทางหนึ่งที่จะเสริ มสร้างคือ การ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของโรงเรี ยนให้ชุมชนได้รับความรู้ การจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรี ยนโดยมีความโปร่ งใสและตรวจสอบเพือ่ สร้างความศรัทธาให้เกิดและเป็ นที่ยอมรับของ
ชุมชนด้วยดี
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. โรงเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ชุมชน

1. จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ 1. ให้บริ การข่าวสารนักเรี ยน ครู

14,540

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ช่วง 1 65,000 บาท

ผูป้ กครอง หน่วยงานอื่นๆ

2.จัดป้ ายประชาสัมพันธ์วนั สาคัญ

บุคลากร ชุมชน หน่วยงานอื่น

20,000

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ช่วง 2 65,000 บาท

2. ชุมชนได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อน 3.เดินระบบเสี ยงตามสายใน รร.

2.ชุมชนมีความเข้าใจอันดีกบั โรงเรี ยน

28,450

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

รวม 130,000 บาท

ไหว ของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง

3.นักเรี ยน ครู และชุมชนได้รับทราบ

20,000

ข่าวสารของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง

47,101

4.จัดเคาร์ เตอร์ ประชาสัมพันธ์

3. สถานศึกษามีระบบกลไกในการส่ งเสริ ม 5. ทาวารสารทีปังกร
ความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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25. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่ อมแซมอาคารสถานที่
สมศ.ข้ อที่ 11

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 11

โรงเรียนข้ อที่ 2, 5

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั ปริ มาณการเพิม่ จานวนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมีจานวนมากขึ้น ทาให้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ ทางกลุ่มบริ หารทัว่ ไปจาเป็ นต้องทาการ
ปรับปรุ งซ่อมแซมระบบภายในโรงเรี ยนให้มีคุณภาพและพร้อมรองรับการให้บริ การกับนักเรี ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนทุกๆ ด้าน ทาให้มี
สภาพแวดล้อมน่าอยูน่ ่าอาศัยต่อไป
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
1.จัดทาฐานโครงสร้างถังเก็บน้ า

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
1 หลัง

150,000

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ตลอดปี งบประมาณ

ช่วง 1 638,500บาท

พร้อมปั๊มอาคาร 3

ช่วง 2 638,500บาท

2.เทพื้นหน้าหอประชุมโรงอาหาร

1 สาย

46,000

ตลอดปี งบประมาณ

3.ปรับปรุ งซ่อมแซมฝ้าอาคาร 4

1 จุด

10,000

ตลอดปี งบประมาณ

4.ทาห้องพักพนักงานบริ การ

1 หลัง

200,000

ตลอดปี งบประมาณ

50 ชุด

50,000

ตลอดปี งบประมาณ

6.พัดลมโคจรติดตามห้องเรี ยน

30 เครื่ อง

36,000

ตลอดปี งบประมาณ

7.ซ่อมหน้าต่างห้องเรี ยน

30 บาน

45,000

ตลอดปี งบประมาณ

8.ซ่อมประตูมว้ น อาคารอุตสาหกรรม

4 ชุด

80,000

ตลอดปี งบประมาณ

9. ปรับปรุ งระบบปะปา

30 ชุด

15,000

ตลอดปี งบประมาณ

รวม 1,277,000 บาท

ห้องเก็บอุปกรณ์
5.ซื้อภาพชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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26. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่ อมแซมอาคารสถานที่ (ต่ อ)
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
10.ปรับปรุ งภูมิทศั น์ในโรงเรี ยน

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

5 จุด

100,000

ตลอดปี งบประมาณ

11. ธงสัญลักษณ์ต่างๆ

200 ผืน

20,000

ตลอดปี งบประมาณ

12.อ่างล้างมือนักเรี ยน

3 จุด

60,000

ตลอดปี งบประมาณ

13.ซ่อมโต๊ะนักเรี ยน

100 ตัว

30,000

ตลอดปี งบประมาณ

14.หลังคาทางเดิน

1 สาย

200,000

ตลอดปี งบประมาณ

15.ซื้ อโต๊ะม้าหิ น

20 ชุด

130,000

ตลอดปี งบประมาณ

16.ทาโครงหลังคาติดโต๊ะม้าหิ น

30 ชุด

105,000

ตลอดปี งบประมาณ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

หมายเหตุ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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27. โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
สมศ.ข้ อที่ 11

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 12

โรงเรียนข้ อที่ 4

ผู้รับผิดชอบ นายเอกชัย ฉิมพลอย
หลักการและเหตุผล
ด้วยงานโสตทัศนศึกษา เป็ นงานที่ใชช้การสนับสนุนกระบวนการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนเพือ่ ใช้เป็ นสื่ อวัสดุ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนอย่างทันสมัย จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย และปรับปรุ งห้องโสตทัศนศึกษาเพือ่ ให้เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนนั้น ให้สมั ฤทธิ์ผลตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรี ยน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อพัฒนาระบบการใช้สื่ออุปกรณ์การ 1. ปรับปรุ งเครื่ องเสี ยงอาคารโดม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
ห้องสื่ อ ICT

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

40,500

1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค. 58

ช่วง 1 145,000 บาท

เรี ยนการสอนที่ทนั สมัย

2.ปรับปรุ งเครื่ องเสี ยงห้องโสต์ 2

64,500

1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค. 58

ช่วง 2 77,000 บาท

2. สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง

3.ซ่อมบารุ งวัสดุโสต

80,000

ตลอดปี การศึกษา

รวม 222,000 บาท

37,000

1 เม.ษ. 58-30 ก.ย. 58

และระบบบริ หารงานที่มีความคล่องตัวสูง 4.ติดตั้งระบบเครื่ องเสี ยงที่
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

หอประชุมโรงอาหาร

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

28. โครงการโรงเรียนในฝันส่ งเสริมสุ ขภาพระดับเพชร
สมศ.ข้ อที่ 2

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2

โรงเรียนข้ อที่ 1,2

ผู้รับผิดชอบ นางอรชุมา เอื้อเฟื้ อ , นางมุจลินทร์ เพชรรัตน์และนางสาวนิสากร บุตะกะ
หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีนโยบายด้านพัฒนาสุขภาพ เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันส่งผลให้ผเู้ รี ยนมีพฒั นาการ
ด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อีกทั้งส่งเสริ มให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสุขภาพสาหรับนักเรี ยนและผูป้ กครอง
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อนักเรี ยนมีสุขนิสยั สุขภาพกายและ 1.จัดซื้ อ ซ่อมอุปกรณ์สานักงาน
สุขภาพจิตที่ดี

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยนจานวน 2,180 คน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

20,000

2. ทาประกันอุบตั ิเหตุให้กบั นักเรี ยน ครู แลพบุคลากร จานวน 110 คน

285,000

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1 พ.ย.- 31 พ.ย. 57

ช่วง 1 47,750 บาท

1 พ.ค. - 31 พ.ค. 57

ช่วง 2 390,750 บาท

2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ และบุคลากรของโรงเรี ยน

รวม 438,500 บาท

การบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนาตาม 3. อย. น้อย

5,000

เดือน พฤษภาคม 57

ธรรมชาติ เต็มศักยภาพ

2,000

พ.ย.57 - ก.ย. 58

5.รณรงคง์ต่อต้านโรคเอดส์

2,000

เดือน ธันวาคม 2557

6.โรงเรี ยนปลอดลูกน้ ายุงลาย

2,000

พ.ค.58 - ก.ย. 58

7. กินดี อยูด่ ี ชีวีมีสุข

2,500

พ.ย.57 - ก.ย. 58

8.รณรงค์งดสู บบุหรี่

3,000

เดือน พฤษภาคม 58

4. เด็กไทยทาได้ในโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

28. โครงการโรงเรียนในฝันส่ งเสริมสุ ขภาพระดับเพชร (ต่ อ)
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

9. คลีนแอนด์เคลียร์

2,000

เดือน พฤศจิกายน 2557

10.จัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ไว้บริ การ

18,000

1 พ.ค. 58-31 พ.ค. 58

11. วัยใสร่ วมใจพิชิตอ้วน เบาหวาน

10,000

พ.ย. 57-ก.ย.58

12. First Aid Project

3,000

เดือน พฤษภาคม 58

13.กิจกรรมส้วมสุ ขสันต์

3,000

พ.ย. 57 - ธ.ค. 57

14. ทันตสุ ขภาพ

5,000

ก.ค. 58 - ก.ย. 58

หมายเหตุ

นักเรี ยนและบุคลากรที่เจ็บป่ วย

15.ตรวจสุ ขภาพประจาปี

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

76,000

เดือน กรกฎาคม 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

29. โครงการพัฒนาระบบงานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
สมศ.ข้ อที่ 11

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 18

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ นางบังเอิญ คาสองสี
หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีการบริ หารงานโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรมีความทันสมัย มี
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาร่ วมจัดการดาเนินงานของโรงเรี ยน กลุ่มบริ การงานบุคคลต้องอาศัยความรู้หลายด้านเข้ามาประกอบกัน ทั้งความรู้ดา้ นการบริ หาร กลยุทธ์ในการ
บริ หาร และระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ ที่มีความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูล การใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่ทนั สมัย และเครื่ องใช้สานักงานที่ครบถ้วน
ตลอดจนการ
พัฒนาระบบงานสานักงานให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทางาน ลดการใช้กระดาษ เพือ่ ป้องกันภาวะโลกร้อน และส่งเสริ มให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้มากขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริ หารงานบุคคล จึงได้จดั โครงการพัฒนาระบบงานสานักงานกลุ่มบริ หารงานบุคคลขึ้นมา เพือ่ พัฒนาบุคลากร
ผูป้ ฏิบตั ิงานในสานักงานและทาให้งานฝ่ ายดาเนินไปด้วยความราบรื่ นเรี ยบร้อย
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1.เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครง 1. จัดทาเอกสารการประชุมประจา
สร้างและระบบบริ หารงานที่คล่องตัวปรับ เดือนของโรงเรี ยน
เปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงไป

2. จัดทาเอกสารสารสนเทศกลุ่ม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
ครู 115 คน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ทุกเดือน

ช่วง 1 20,000 บาท

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ช่วง 2 20,000 บาท

2,000

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

รวม 40,000 บาท

4,000

เอกสาร 1,500 เล่ม
แฟ้ ม 3 โหล

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

2. เพื่อให้สถานศึกษามีการร่ วมมือระหว่าง บริ หารงานบุคคล

แฟ้ มประวัติครู 120 แฟ้ ม

บ้าน องค์กร ศาสนา สถาบันวิชาการ และ 3. จัดทาเอกสารงานฝ่ ายต่างๆ

อุปกรณ์สานักงาน 50 ชิ้น

5,000

1-26 เม.ย.2558

อุปกรณ์ทาบอร์ด 12 รายการ

2,000

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ 4.จัดทาเอกสารระเบียบข้อบังคับ
รู ้ในชุมชน

คู่มือปฏิบิตงานของบุคลากร

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โปสเตอร์ 5 รายการ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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29. โครงการพัฒนาระบบงานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่ อ)
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

5. จัดทาแฟ้มประวัติครู และบุคลากร โปรแกรมงานบุคคล 1 โปรแกรม

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

5,000

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

6. ซ่อมคอมิวเตอร์

10,000

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

7. กรอบป้ายซื่ อครู บอร์ ดบุคลากร

4,000

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

8. อุปกรณ์ทาบอร์ ด

2,000

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

9. วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน

6,.000

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58

หมายเหตุ

ทางการศึกษา

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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30. โครงการจัดหา จัดจ้ างครูและบุคลากรทางการศึกษา
สมศ.ข้ อที่ 8

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 9

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ นางบังเอิญ คาสองสี
หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีจานวนนักเรี ยนเพิม่ ขึ้นในแต่ละปี เป็ นจานวนมาก โดยเกณฑ์ ก.ค.ศ. กาหนดสัดส่วนครู ใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไว้วา่ นักเรี ยน 20 คน ต่อ ครู 1 คน และกาหนดสัดส่วนนักเรี ยน 40 คน ต่อ 1 ห้องเรี ยน ตามข้อมูลของโรงบเรี ยนพบว่า จานวนชัว่ โมงสอนรายห้อง และ
รายวิชาของครู 1 คน รับผิดชอบชัว่ โมงสอน 20 - 25 ชัว่ โมง อีกทั้ง ภาวะงานพิเศษนอกเหนือจากการสอนอีก คนละ 1 - 2 งาน ทาให้มีครู ไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งด้านการเรี ยนการ
สอนและการปฏิบตั ิงานราชการ จึงต้องเพิม่ จานวนบุคลากรมาช่วยปฏิบตั ิราชการของโรงเรี ยน เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีคุณภาพทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความขาดแคลน
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ครู งบอุดหนุนสถานศึกษา 9 คน

20-31 ธันวาคม 57

ช่วง 1 151,200 บาท

ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมัน่ 2. ประชาสัมพันธ์ทาง internet

ครู โครงการคืนครู สู่ห้องเรี ยน 1 คน

20-31 ธันวาคม 57

ช่วง 2 151,200 บาท

พัฒนาตนเองเข้ากับชขุมชนได้ดี

3. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

ครู งบสมาคมครู ผูป้ กครอง 1 คน

20-31 ธันวาคม 57

รวม 302,400 บาท

มีครู เพียงพอ

สัมภาษณ์/คัดเลือก

ครู งบ อบจ. ปทุมธานี 3 คน

4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ครู งบ อบต. คลองห้า 2 คน

4 ม.ค. 58

5. ทาสัญญาจ้างต่อนายจ้าง

ครู งบอุดหนุน 8 คน

4 ม.ค. 58

เพื่อให้ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวฒ
ุ ิ

กิจกรรม
1. ทาหนังสื อประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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31. โครงการมอบขวัญกาลังใจแก่ บุคลการ
สมศ.ข้ อที่ 8

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 9

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ นางบังเอิญ คาสองสี นางสาวนริ ศรา ภาวะพจน์
หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน บุคลากรเป็ นปัจจัยหลักของความสาเร็ จในการพัฒนาทึกด้านของการศึกษา เพราะบุคลากรเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการเรี ยน
การสอนและการพัฒนคุณภาพผูเ้ รี ยน การบริ หารงานโดยการจัดการให้คนร่ วมกันทางานอย่างมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และทางานด้วยความพุงพอใจ ขวัญและกาลังใจมรอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในยการปฏิบตั ิงานเป็ นอันมาก เพราะขวัญกาลังใจเป็ นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถสูงหากกาลังใจไม่ดี การปฏิบตั ิงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูลนักแต่ถา้ มีกาลังใจที่ดีการปฏิบตั ิงานอาจจะ
ได้ผลมากกว่าบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวฒ
ุ ิ

กิจกรรม
1.มอบของขวัญวันเกิด

ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมัน่ 2. มอบของขวัญแสดงความยินดี
พัฒนาตนเองเข้ากับชขุมชนได้ดี

เนื่ องในฌอกาสสาเร็ จการศึกษา

มีครู เพียงพอ

และได้รับคาสัง่ ย้าย
3.มอบขวัญแด่บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้า

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ครู และบุคลากรทางการสึ กษา 120 คน

6,000

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ช่วง 1 6,500 บาท

ครู อตั ราจ้าง 15คน

3,500

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ช่วง 2 6,500 บาท
รวม 13,000 บาท

ลูกจ้าง 12 คน

3,500

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ที่ดว้ ยความตั้งใจและเสี ยสละ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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32. โครงการพัฒนาบุคคล
สมศ.ข้ อที่ 8,9

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 9,10

โรงเรียนข้ อที่ 8,9

ผู้รับผิดชอบ นางบังเอิญ คาสองสี
หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐด้านการศึกษาข้อ 3 ได้กาหนดให้มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ ให้ครู ดี เก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาองค์กร เปรี ยบเสมือนตัวจักรสาคัญตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนให้โรงเรี ยนเคลื่อนไปสู่ เป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนาบุคลกร จึงเป็ นกล
ไกลสาคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรี ยน ให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพือ่ ก้าวไปสู่ เป้าหมาย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจึงจาเป็ นต้อง
เรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น การพัฒนาบุคลากรยังเป็ นการสร้างทัศนคติเชิงบวกที่จะเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ทาให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือร่ วมมือกัน ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อให้ครู มีความสามารถในการจัดการ 1. จัดทาเอกสารอบรม 100 เล่ม
เรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เน้นผู้

2. จัดหาของที่ระลึก

เรี ยนเป็ นสาคัญ

3. จัดเตรี ยมอาหาร 100 คน

2.เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ 4. ค่าตอบแทนวิทยากร

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ครู 120 คน

1,000

ช่วง 1 10,200 บาท

นักเรี ยน 2,000 คน

1,200

ช่วง 2 0.00 บาท

5,000

รวม 10,200 บาท

3,000

เน้นกระบวนการเรี ยนรู้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558
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33. โครงการกิจการพิเศษ
สมศ.ข้ อที่ 1,2

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,6,14,15

โรงเรียนข้ อที่ 1,4,7

ผู้รับผิดชอบ งานบริ หารกิจการพิเศษ
หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูลขึ้น แนวทางการพัฒนาร่ วมกัน ชี้แนะ ส่งเสริ ม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในรู ปแบบต่างๆ เช้น ส่งเสริ มศักยภาพ ความถนัดของผูเ้ รี ยน การป้องกันยาเสพติด การอนุกรักษณ์
สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น โดยสถานศึกษา ผูป้ กครองชุมชนและสังคมมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลา

หมายเหตุ

15,000

1 ต.ค.57-31 มี.ค.58

ช่วง 1 63,500 บาท

2. เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้า 2. ก้าวสู่ ความเป็ นเลิศ

100,000

1 ต.ค 57- 31 มี.ค 58

ช่วง 2 63,500 บาท

หมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่

12,000

1 ต.ค 57- 31 มี.ค 58

รวม 127,000 บาท

1.เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ 1.งานสานักงานกิจการพิเศษ

3. ค้นคว้าหาคนเก่ง

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ

อื่นๆ

กาหนดขึ้น
3. เพื่อจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ
สู'ขึ้น

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558
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34. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่ วม
สมศ.ข้ อที่ 5,6

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 5,6,7

โรงเรียนข้ อที่ 5,6

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนา เวฬุสุวรรณ
หลักการและเหตุผล
จากนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอ้ งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กบั เด็กออทิสติดและเด็กที่บกพร่ องทางการเรี ยนรู้ดา้ นการอ่าน การเขียน และคิดคานวน การ
พัฒนาทักษะททางวพฤติกรรมทางอารมณ์การเข้าสัง และความสามารถช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพร่ องทางด้านต่างๆ จเป็ นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน
โดยจัดให้มีโครงการปรับปรุ งห้องเรี ยนคู่ขนาน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี
500

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58

ช่วง 1 8,250 บาท

1. ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ของเด็ก การอ่าน

1.กิจกรรมหาวัสดุฝึกแข่งขันทักษะ 1. นักเรี ยนออทิสติก 3 คน

การเขียน การคิดคานวน

ระดับโรงเรี ยน ระดับภาคและระดับ 2. นักเรี ยนที่บกพร่ องทางการ

ช่วง 2 6,750 บาท

2. เพื่อช่วยพัฒนาการด้านทางพฤติกรรม

ประเทศ

เรี ยนรู้ 7 คน

รวม 15,000 บาท

ทางอารมณ์ และทางสังคม

2.กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน

3. นักเรี ยนที่บกพร่ องทางสติ

3. เพื่อช่วยพัฒนาด้านทักษะวิชาการเชิ ง

การอ่านและคิดคานวน

ปัญญา 2 คน

บูรณาการ

3. กิจรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ

1,000

13,500

1,000

1 พ.ย. 57 - 30 ก.ย. 58

30 ก.ย. 58

4. เพื่อช่วยพัฒนาห้องเรี ยนให้น่าอยูเ่ หมาะ จัดการเรี ยนการสอน
สมกับการเรี ยนการสอน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558
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35. โครงการธนาคารโรงเรียน (ทาดีถวายในหลวง)
สมศ.ข้ อที่ 1,6

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,2,3

โรงเรียนข้ อที่ 1,3,5

ผู้รับผิดชอบ นางรัตนา เวฬุสุวรรณ, นางภาวิดา มานะอด
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั โลกของเรากาลังตกอยูใ่ นภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า ค่านิ ยมของคนในสังส่ วนใหญ่ยงั คงยึดติดกับความหรู หรา ฟุ่ มเฟื อย อย่างไม้มีที่สิ้นสุ ด ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนรู ้จกั การใช้จ่ายอย่างเหมาะและลดค่านิ ยมเหล่านั้น
จึงน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งเป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ในเรื่ องความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้ กันที่ดีในการดาเนิ นชี วิตในสังคม ซึ่ งเป็ นปรชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงพระราชดาริ ไว้ ในเรื่ องความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้ กันที่ดีในการดาเนิ นชี วิตในสังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู ้เริ่ องเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ด้วยเหตุน้ ีจึงควรนามาเป็ นส่ านหนึ่ งในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ธนาคารเป็ นสื่ อกลางในการเรี ยนการสอน เรื่ องประโยชน์จากการออม เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถนาไปปรับใช้ในชี วิตประจาวันได้
เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1.นักเรี ยนสามารถสร้างอาชีพเพื่อหารายได้เสริ ม 1. จิตอาสาเพื่อสังคมและชุมชน

กับครอบครัว

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี
5,000

นักเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยน

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1-31 ส.ค.57 -31 มี.ค. 58

ช่วง 1 12,500 บาท

จาหน่ายสิ นค้าหารายได้

ช่วง 2 12,500 บาท

2. มีธนาคารฝากเงินของโรงเรี ยนและสร้าง 2. ออมสิ นเพื่อออมทรัพย์

1,000

1 พ.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรี ยนกับธนาคาร

3. เครื่ องปริ้ นท์เตอร์

5,000

1 ม.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

3. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม

4. กิจกรรมส่ งเสริ มการออม

4,000

1 พ.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

กับธนาคารโรงเรี ยน

5. อุปกรณ์สานักงาน(ชั้นเอกสาร

10,000

รวม 25,000 บาท

4. นักเรี ยนรู ้จกั ใช้จ่ายเงินเพื่อออมเงินและ กล่องใส่ ของ โต๊ะเก้าอี้)
นาไปลงทุนในภาคธุรกิจ
5. นักเรี ยนรู ้จกั บริ หารเงิน เป็ นทักษะชีวิต
ที่ใช้ได้ตลอดชีวิต
แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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36. โครงการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในโรงเรียน(To Be Number One)
สมศ.ข้ อที่ 1,2,4

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,4,7

โรงเรียนข้ อที่ 1,2,4

ผู้รับผิดชอบ นายเกษม แก้วกัลยา
หลักการและเหตุผล
จากความห่วงใยประชาชนต่อปัญหาสาเสพติดที่แพร่ ระบาด ทูลกระหม่อมหญญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒั นาพรรณวดี จึงทรงรับเป็ นองค์ประธานคณะกรรมการ โรงเการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบนั เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น โครงการ To Be Number One ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึง
จัดตั้งโครงการ To Be Number One ขึ้นมา
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1 ต.ค. 57 -30 ก.ย. 58

ช่วง 1 60,000 บาท

1. เพื่อสนับสนุนให้นกั เรี ยนเป็ นรสมาชิกชุมนุม 1. จิตสังคมบาบัดในสถานศึกษา

1. นักเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยน

6,000

To Be Number One

2. งาน To Be Number 1 Day

2. สถานศึกษาปลอกสารเสพติด

30,000

ช่วง 2 60,000 บาท

2. เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชน

3. อุปกรณ์สานักงาน

3. บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน

10,000

รวม 120,000 บาท

ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสารเสพติด

4.รองรับการแข่งชมรม

3. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชน

To Be Number 1 ระดับภาค,ประเทศ

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สนับสนุนสังคม

5. เครื่ องคอมพิวเตอร์ พัฒนา EQ

44,000

30,000

4. เพื่อสร้างความเข้าใจแยะยอมรับผูท้ ี่มี
ปัญหาสารเสพติด สร้างโอกาส
5. เพื่ให้สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติด
6. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ศึกษามีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาสารเสะติด
แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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36. โครงการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในโรงเรียน(To Be Number One) (ต่ อ)
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

7. เพื่อให้นกั เรี ยน และบุคลากรภายในโรงเรี ยน

ปลอดจากสิ่ งเสพติดและสารมอมเมา
8. เพื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการป้ องกัน
สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน ประชาชนทัว่ ไป

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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37. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ
สมศ.ข้ อที่ 11

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 12

โรงเรียนข้ อที่ 11

ผู้รับผิดชอบ นายพลกร มากแก้ว นางศรี วรรณ จุย้ เตย
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การเรี ยนการสอนต้องใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาประกอบการเรี ยนการสอน และการปฏิรูประบบราชการให้มีความสะดวก
รวดเร็ ว โปร่ งใส ฝ่ ายบริ หารงบประมาณมีหน้าที่สนับสนุน นโยบายดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นต้องสนับสนุนทางด้านงานสารบรรณ งานการเงิน งานจัดหาวัสดุ -ครภัณฑ์ สาธารณูปโภค ที่
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทุกฝ่ าย และให้ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1,260,000

1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58

ช่วง 1 1,061,750 บาท

2.การให้บริ การด้านงานพัสดุ

549,500

1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58

ช่วง 2 1,090,750 บาท

3.การซ่อมครุ ภณั ฑ์

200,000

1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58

รวม 2,152,500 บาท

4.ทาสถานที่เก็บพัสดุ

120,000

1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58

5.พัฒนางานกลุ่มงบประมาณ

23,000

1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58

1. สาธารณูปโภคของโรงเรี ยน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
ครู จานวน 100 คน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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38. โครงการระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
สมศ.ข้ อที่ 1,2,4

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,4,7,10

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรี บุญมี วรรณศิริ
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต โรงเรี ยนได้ตระหนักถึงความสาคัญในสิ่ งเหล่านี้ อีกทั้งยังเป็ นการสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังกล่าวโรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถ
สารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงมีนโยบาย ให้ฝ่ายกิจการนักเรี ยน กลุ่มบริ หารงานบุคคล ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างมีระบบเห็นเป็ นรู ปธรรม และให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพือ่
จุดมุ่งหมายของการปรันคุณภาพการศึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน คือ การส่งเสริ มพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นกั เรี ยน เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
ภูมิคุม้ กันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีลกั ษณะการดาเนินพ้นวิกฤต โดยให้ครู ที่ปรึ กษาทุกระดับชั้นเรี ยนออกเยีย่ มบ้านนักเรี ยนครบทุกคน เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาของนักเรี ยน
และสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองนักเรี ยนทุกคนในระดับชั้นเรี ยน ในการดูแลช่วยเหลือให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึนต่อไป
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี
23,000

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน มิ.ย.57- 31 ส.ค. 57

ช่วง 1 0.00 บาท

1. เพื่อให้ รร. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 1. ครู ออกเยีย่ มบ้านนักเรี ยน

27,000

ที่ดีมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

2. ประชุมผูป้ กครอง 2 ครั้ง ต่อปี

10,000

เดือน พ.ย. 2557

ช่วง 2 73,000 บาท

2. เพื่อส่งเสริ มให้ครู บุคลากร ทุกฝ่ ายมีส่วน

3. ประชุมผูป้ ครองเครื่ อข่าย 2 ครั้ง

5,000

เดือน พ.ย. 2557

รวม 73,000 บาท

ร่ วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

4. ค่าโทรศัพท์ติดต่อผูป้ กครอง

8,000

10 เดือน

3. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 800/เดือน 10 เดือน
ส่งเสริ มพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ
และสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

43

แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

39. โครงการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์
สมศ.ข้ อที่ 1,14

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,14

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ นางสาวทิพวรรณ วงศ์ศิริธร
หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีเป้าประสงค์ให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เพือ่ สนองมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ด้านคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นงานจริ ยธรรม ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน จึงได้จดั โครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและลักษณะอัน
พึงประสงค์ ซึ่ งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม

1. บันทึกความดีลงในสมุดบันทึก

จริ ยธรรม

2. ทาบุญตักบาตรประจาสัปดาห์

2. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิ

3. พัฒนาโรงเรี ยนและวัดหัตถสาร

ความดีสากล 5 ประการได้

เกษตร

3. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมใน

4. ทาบุญทอดกฐินสามัคคีที่วดั

การพัฒนาสถานศึกษาร่ วมกัน

หัตถสารเกษตร

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยน ม.1-3
นักเรี ยน ม.4-6

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ตลอดปี การศึกษา

ช่วง 1 7,750 บาท

ตลอดปี การศึกษา

ช่วง 2 7,750 บาท

ตลอดปี การศึกษา

รวม 15,500 บาท

3-5 ธ.ค. 57

5. ประเมินมาตรฐานศีลธรรม

6 พ.ย. 57

6. ทาเกียรติบตั รให้นกั เรี ยน

2,500

13 ธ.ค. 57

7. แข่งขันการตอบปแญหาธรรมะ

3,000

14 ก.พ. 58

10,000

เดือน ส.ค. 58-พ.ย. 58

ทางก้าวหน้า
8. สวดมนต์สรภัญญะ
แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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40. โครงการบริหารสานักงานฝ่ ายกิจการนักเรียน
สมศ.ข้ อที่ 1,2,4

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,4,7

โรงเรียนข้ อที่ 5

ผู้รับผิดชอบ นายโชคทวี ชาญชาติ
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือ่ พัฒนาคนไทย ให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม และวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิต โรงเรี ยนได้ตระหนักถึงความสาคัญในสิ่ งเหล่านี้ อีกทั้งยังเป้นการสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จึงดาเนินกิจกรรมต่างๆเพือ่ ส่งเสริ มและพัฒนางานและ
ตัวนักเรี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยน มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีระเบียบห่างไกลยาเสพติด และมีค่านิยมเป็ นที่พึงประสงค์เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ มีสุขนิสยั สุขภาพ่กาย
สุขภาพจิตที่ดี เพือ่ ให้การบริ หารงานฝ่ ายบริ หารกิจการนักเรี ยน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและผูท้ ี่เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริ การ จะต้องส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการบริ การและ
จัดการอย่างมีระบบทั้งนี้จาเป็ นอย่างยิง่ จะต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเอกสารในการจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งการรายงานผล
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อจัดทาเอกสารและข้อมูลฝ่ ายกิจการ 1. จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
นักเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพและสมบูรณ์

ในฝ่ ายกิจการนักเรี ยน

2. เพื่อมีวสั ดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองไว้ใช้ใน

2. จัดซื้ อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
เอกสารฝ่ ายกิจการนักเรี ยน

34,524

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ตลอดปรงบประมาณ

ช่วง 1 19,950 บาท

วัสดุสานักงาน

ช่วง 2 14,574 บาท
เดือน พ.ย. 57

รวม 34,524 บาท

ฝ่ ายกิจการนักเรี ยนอย่างเพียงพอ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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41. โครงการค่ายอบรมพัฒนาทักษะชีวติ
สมศ.ข้ อที่ 1

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ นายเกลื้อ ฉิมฉาย
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวททางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ .ศ. 2542 ได้เปิ ดโอกาสให้โรงเรี ยนได้มีบทบาทในการกาหนดแนวทางกระบวนการ
เรี ยนรู้และปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี คนเก่ง และสามารถอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข เพือ่ ความสอดคล้องต่อกระบวนการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542 โรงเรี ยนได้จดั เก็บข้อมูลความประพฤตินกั เรี ยน มี่นกั เรี ยนส่วนหนึ่งที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ากว่า 70 คะแนน นักเรี ยนจึงไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจะ
ไม่ผ่านการประเมินการจบช่วงชั้น จึงดาเนินการจัดเข้าค่ายอบรมเพือ่ ปรับและแก้ไขพฤติกรรมนักเรี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี สามารถปรับตัวและอยูใ่ นสังคมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. ให้นกั เรี ยนได้ผา่ นกระบวนการปรับและ 1. ดาเนิ นกิจกรรม(ค่าวัสดุ)
แก้ไขพฤติกรรม

2. ปรับพฤติกรรม

2. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนประพฤติ

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยน 120 คน

24,200

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน ก.ย. 57 และ ก.พ. 58

ช่วง 1 24,200 บาท
ช่วง 2 0.00 บาท
รวม 24,200 บาท

ตนได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง
3. ให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ดีงาม
4. ให้นกั เรี ยนเคารพกฎระเบียบโรงเรี ยน
5. ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะชี วิต รู้จกั แก้ปัญหา
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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42. โครงการห้ องอุ่นไอรัก
สมศ.ข้ อที่ 2,7

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,2,3

โรงเรียนข้ อที่ 2,7

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับ 2) ฑ.ศ. 2545 กาหนดให้เด็กที่อยูใ่ นวัยเรี ยนทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างทัว่ ถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และนโยบายของรัฐบาล มีจุดมุ่งหมายที่จะนาประเทศไทยไปสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดย
กาหนดนฌยบายเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดาเนินการในปี แรก และระยะการบริ หารราชการ 4 ปี โดยมีนโยบายเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดาเนินการในปี แรก คือกาหนดให้การแก้ไขและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดเป็ นวาระแห่งชาติ ดังนั้น งานแนะแนว จึงจัดทาโครงการนี้ข้ ึน เพือ่ ใช้ในการกากับดูแล ช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษากับนักเรี ยน เพือ่ ให้มีคุณภาพชีวิตและทักษะที่ดี เป็ นดี
ของสังคม อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1.ให้ความรู้ ทัศนคติและทักษะ การป้องกันและ 1. Harm Reduction

ลดอันตรายจาการใช้ยาเสพติด

2. ศึกษาดูงาน

2. ดูแลสุ ขภาพอนามัยและจิตใจของสมาชิก 3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทากิจกรรม
ห้องอุ่นไอรักและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ค่าวิทยากรและคณะ

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. นักเรี ยนเข้าห้องอุ่นไอรักอย่างน้อย

8,500

1 ต.ค. 57-ส.ค. 58

ช่วง 1 0.00 บาท

25 คน

9,500

1 ต.ค. 57-ส.ค. 58

ช่วง 2 25,000 บาท

2. บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2,200 คน

3,500

1 ต.ค. 57-ส.ค. 58

รวม 25,000 บาท

3,500

1 ต.ค. 57-ส.ค. 58

3. เพื่อให้เกิดจิตตระหนัก รักใคร่ ผูพ้ นั
ห่วงใยสมาชิกที่อยูใ่ นครอบครัว โรงเรี ยน
4. เพื่อลดกลุ่มเสี่ ยงในทุกๆด้านในโรงเรี ยน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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43. โครงการค่ายผู้นา้ 2557
สมศ.ข้ อที่ 4,6,15,17

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,15,17,18

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน
หลักการและเหตุผล
นักเรี ยนเป็ นเยาวชนและเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญอย่างหนึ่งของชาติ ที่จะเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในภายภาคหน้า เพือ่ ให้เด็กนักเรี ยนเป็ นผูใ้ หญ่ที่สมบูรณ์ จึงจาเป็ นต้องปลุกความ
เป็ นผูน้ า และเพือ่ ให้เด็กนักเรี ยนได้รับความรู้ กฎระเบียบของสังคมที่ถูกต้อง คณะกรรมการสภานักเรี ยน สารวัตรนักเรี ยน เป็ นตาแหน่งที่มีความสาคัญไม่วา่ จะเป็ นในห้องเรี ยนหรื อนอก
ห้องเรี ยนก็ตาม ซึ่ งเป็ นการทางานที่ประสานกับฝ่ ายต่างๆ ที่ทางโรงเรี ยนได้จดั ขึ้น เพือ่ ประสานให้กิจกรรมสาเร็ จไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ จึงได้จดั โครงการอบรมค่ายผูน้ านักเรี ยนขึ้น
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
1. อบรมนักเรี ยน สารวัตรนักเรี ยน

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

สารวัตรนักเรี ยน 60 คน

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1 ต.ค. 57 -30 ก.ย. 58

ช่วง 1 32,000 บาท

ค่าอาหาร

14,000

ช่วง 2 0.00 บาท

ค่าวิทยากร

4,000

รวม 32,000 บาท

ค่าอุปกรณ์ทากิจกรรม

4,000

ค่ารถ 2 คัน

10,000

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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44. โครงการโรงเรียนสี ขาว โรงเรียนปลอดยาเสพติด
สมศ.ข้ อที่ 1,2

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,7

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ นายเกษม แก้วกัลยา
หลักการและเหตุผล
ยาเสพติด เป็ นปัญหาระดับชาติ โรคเอดส์กเ็ ป็ นโรคติดต่อที่มีสาเหตุสาจากการใช้สารเสพติด อีกทั้งเรื่ องของการติดสารเสพติดชนิดอื่นๆ เช่นสุรา บุหรี่ หรื อแม้แต่การทะเลาะ
วิวาท การใช้ความรุ นแรง สื่ อลามก การติดเกมส์ สิ่ งบเหล่านี้ลว้ นเป็ นพฤติกรรมที่วยั รุ่ นสมัยนี้แสดงออกมา ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู้เพือ่ เอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ไก้บูรณาการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการร่ วมกันทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จดั ทาโครงการห้องเรี ยนสีขาว ในสถานศึกษาทุกแห่งทัว่ ประเทศ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ครู อาจารย์ที่ปรึ กษา และเพือ่ นนักเรี ยนที่เป็ น
แกนนา เป็ นผูใ้ ห้ความรู้ ความเข้าใจในการให้คาปรึ กษา ตักเตือนเพือ่ น กระตุน้ เพือ่ น ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ครู มือแนวทาง
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ระยะเวลา

หมายเหตุ

10,000

เดือน ต.ค. -ธ.ค. 57

ช่วง 1 47,450 บาท

ก่อนวัยเสี่ ยง ได้รับรู้รับทราบถึงปั ญหาและ 2. กิจกรรมจิตบาบัด

10,000

เดือน ต.ค. -ธ.ค. 57

ช่วง 2 47,450 บาท

พิษภัยของยาเสพติด

20,000

1. เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันยาเสพติดให้นกั เรี ยน 1. ชุดตรวจสารเสพติด

3. วันยาเสพติด

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยนทุกคน

2. เพื่อสร้างเครื อข่ายนักเรี ยนในการป้องกัน 4. ค่ายเยาวชนกลุ่มเสี ยง

20,000

และแก้ไขต่อต้านยาเสพติด

5.กิจกรรมพี่รหัส น้องรหัส

20,000

3. เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้สามารถป้ องกัน

6. กิจกรรมประดับเข็มตราสัญลักษณ์

10,000

ตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ประจาโรงเรี ยน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

รวม 94,900 บาท
เดือน ม.ค. -มี.ค. 58

4. เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้สถาน
ศึกษาในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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45. โครงการพัฒนางานแผนงาน
สมศ.ข้ อที่ 10,11

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 8,12,13,14

โรงเรียนข้ อที่ 1,2,3

ผู้รับผิดชอบ นางสาวภคินี โอฬาริ กชาติ
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 42 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้สถานศึกษาดาเนินการวางแผนปฏิบตั ิงาน เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาให้บรรลุ
จุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

1. เพื่อสนองต่อนโยบายของผูบ้ ริ หาร

1. ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน

แผนปฏิบตั ิการ 2 เล่ม

2. เพื่อรองรับการประเมินการประกัน

โรงเรี ยนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ

โครงการ 2 เล่ม

คุณภาพภายในสถานศึกษา

2. กิจกรรมโรงเรี ยนในกลุ่ม

3. เพื่อมีแหล่งเรี ยนรู้ในสถานศึกษา

พระราชูปถัมภ์ฯ

สนสนเทศ 2 เล่ม

ในโครงการพระปณิ ธานของพระองค์หญิงฯ

3.กิจกรรมค่ายองค์รวม

ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง

24,900

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน เม.ย. 58

ช่วง 1 72,500 บาท
ช่วง 2 96,400 บาท

9,500

1 ต.ค. 57 -30 เม.ย. 58

39,100

1 ต.ค. 57 -30 เม.ย. 58

4. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

27,400

1 ต.ค. 57 -30 เม.ย. 58

5. ประชุมสรุ ปโครงการ 2558

100,000

เดื อน เม.ย. 58

6. จัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์

10,000

1 ต.ค. 57 -30 ก.ย. 58

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

ปฏิทินปฏิบตั ิงาน 1 เล่ม

เรี ยนฟรี

รวม 168,900 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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46. โครงการสายใยรักแห่ งครอบครัว (กิจกรรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมธนาคารขยะและกิจกรรมเสริมรายได้)
สมศ.ข้ อที่ 1

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,6,15

โรงเรียนข้ อที่ 7

ผู้รับผิดชอบ บริ หารนโยบายและแผนงาน บริ หารกิจการพิเศษ
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข และน้อมนาพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ศรี รัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เกี่ยวกับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว มาปฏิบตั ิให้เกิดปนะโยชน์กบั นักเรี ยน เพือ่ ให้นกั เรี ยนม่จิตสานึกรักษ์
สิ่ งแวดล้อม สามารถนาหลักการบริ หารจัดการขยะมาประยุกต์ใช้ ทาให้นกั เรี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยน มีอาชีพเสรอม ดังนั้น โรงเรี ยนจึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและ 1. เลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อทาขยะเปี ยก

นักเรี นมนีรายได้ระหว่างเรี ยน

2,500

ตลอดปี งบประมาณ

ช่วง 1 9,800 บาท

ค่านิยมที่พึงประสงค์

2. ธนาคารขยะ

นักเรี ยนร่ วมกิจกรรม ร้อยละ 80

5,400

ตลอดปี งบประมาณ

ช่วง 2 6,150 บาท

2. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทา

3. ปลูกพืชอินทรี ย ์

5,400

ตลอดปี งบประมาณ

รวม 15,950 บาท

2,650

ตลอดปี งบประมาณ

งาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมี 4. ทาน้ าส้มควันไม้และสรุ ปผลการ
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต

ดาเนินงาน

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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16. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สมศ.ข้อที่ 4,6,12,14

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 4,6,15,16,18

โรงเรียนข้ อที่ 1,2

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
หลักการและเหตุผล
การเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545 นอกจากครู ผสู้ อนต้องมีความรู้ความเข้าใจใรเรื่ องหลักสูตรและวิธีสอนผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญแล้ว การใช้สื่อประกอบการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ต่างๆ นั้นเป็ นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เป็ นการสร้างทัศนคติที่ดี
นับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่มาให้ผเู้ รี ยนมีความสุข และเป็ นการเพิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทั้งการประเมินภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน

กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาการเรี ยนการสอน

รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น 2. คลินิกคณิ ตศาสตร์
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต

3.จัดหา/ซ่อม สื่ อการเรี ยนการสอน

2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการคิด 4. ส่ งเสริ มความสามารถทางวิชาการ
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาน

5.ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ

มีความคิดสร้างสรรค์ ไตร่ ตรองมีวิศยั ทัศน์ แห่งชาติ

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี
100,000

โครงงาน 5 โครงงาน

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ตลอดปี งบประมาณ

ช่วงที่ 1 172,000 บาท

สื่ อการสอน 10 ชิ้น

20,000

ตลอดปี งบประมาณ

ช่วงที่ 2 40,000 บาท

เกมคณิ ตศาสตร์ 5 ประเภท

30,000

ตลอดปี งบประมาณ

รวม 212,000 บาท

นักเรี ยนทัศนศึกษา 410 คน

18,000

เอกสารข้อสอบ O-Net

14,000

ตลอดปี งบประมาณ

10,000

ตลอดปี งบประมาณ

เอกสารข้อสอบ PISA

3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ น
ตามหลักสูตร

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

52

แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

48. โครงการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ
สมศ.ข้อที่ 8

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 8

โรงเรียนข้ อที่ 3

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
หลักการและเหตุผล
แนวทางการศึกษา พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานการศึกษาที่ 12 ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพ และลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา โรงเรี ยนให้
ความสาคัญต่อนโยบายนี้ ดังนั้นกลุ่มสาระฯศิลปะ จึงส่งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีสุนทรี ยภาพด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิล
กิจรรมนักเรี ยนเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม ความมีระเบียบวินยั การ
ไม่เห็นแก่ตวั ความเป็ นผูน้ าผูต้ ามที่ดี ความรับผิดชอบ การทางานร่ วมกัน การรู้จกั แก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุมีผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของผูเ้ รี ยน ตลอดจนบริ บทของสถานศึกษาและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความ

กิจกรรม
1. ส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพการเรี ยน

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยนทุกคน

151,264

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ตลอดปี การศึกษา

ช่วงที่ 1 75,632 บาท

สามารถ ทักษะประสบการณ์ศิลปะ ดนตรี การสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ

ช่วงที่ 2 75,632 บาท

นาฏศิลป์ ให้แก่นกั เรี ยน จนนาความรู้ไป

รวม 151,264 บาท

ใช้ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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49. โครงการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ
สมศ.ข้อที่ 8

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 8

โรงเรียนข้ อที่ 3

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2544 กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดขึ้นทุกเวลา
ทุกสถานที่ มารประสานความร่ วมมือของบุคคลในชุมชน เพือ่ ร่ วมมือกันจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เพือ่ ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ งจากแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มีทศั นคติที่ดีมีความสุขในการเรี ยน
ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่โรงเรี ยนต้องมีแหล่งเรี ยนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน รวมถึงสื่ อการเรี ยนรู้ที่จะช่วยเสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนเกิดการ
เรี ยยนรู้ได้อย่างแท้จริ ง ซึ่ งกลุ่มสาระฯศิลปะ ได้เน้นการเรี ยนการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพือ่ ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้จาประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ เพือ่ ให้เข้าใจความเป็ นมาของ
ชาติไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งในอดีตและปัจจุบนั พร้อมกับให้นกั เรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์และซาบซึง ตระหนัก เน้นคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม เป็ นอย่างดี อีกทั้งเพือ่ ให้นกั เรี ยน
นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มีความพร้อมใน

1. ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงาน

ห้องเรี ยน 8X8 ตร.ม

ช่วงที่ 1 246,000 บาท

การศึกษาต่อและประกอบอาชี พ

2.สารวจสถานที่เพื่อจัดสร้าง

พัดลมเพตาน 6 ตัว

ช่วงที่ 2 0.00 บาท

2. ส่งเสริ มแหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนให้มี

3.เสนอราคา

หลอดไฟนี ออนยาว 20 ตัว

รวม 246,000 บาท

หลากหลายเอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้

4. ดาเนิ นการก่อสร้าง

ของนักเรี ยน

โปรเจคเตอร์ 1 ชุด

95,000

5. ตกแต่งภายใน

อ่างล้างมือ 3 หัวก๊อก

150,000

6.ประเมินผล/สรุ ปผล/รายงานผล

หลุมเผาเครื่ องปั้นดินเผา

1,000

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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50. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพ(งานเกษตร)
สมศ.ข้อที่ 5,7,12,13

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,3,16,17

โรงเรียนข้ อที่ 1,5

ผู้รับผิดชอบ นางอัฐพร ทองย้อย
หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนการงานอาชชีพและเทคโนโลยีเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้จาการปฏิบตั ิจริ งมุ่งให้นกั เรี ยนมีทกั ษะอาชีพที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตและครอบครัว เพือ่ ให้มี
ความภารคภูมิใจในผลงานและมีความมัน่ ใจในการนาทักษะอาชีพที่ได้จาการศึกษาอาชีพการเกษตรโดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นสื่ อ
การเรี ยนรู้ให้กบั นักเรี ยน จึงจาเป็ นต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ในการฝึ กทักษะให้กบั นักเรี ยนอย่างเพียงพอเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและ 1. จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์การสอน

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน พ.ย. 57

ช่วงที่ 1 21,390 บาท

มีอุปกรณ์สาหรับ 47 ห้องเรี ยน

19,390

แหล่งเรี ยนรู้ 1 แหล่ง

4,500

ช่วงที่ 2 26,250 บาท

2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีจิตสานึ กในการอนุกรักษ์ 3. ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

6,000

รวม 47,640 บาท

และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

4. ฝึ กทักษะเพื่อ แข่งขันทักษะอาชี พ

10,000

3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน

งานศิลปหัตถกรรม

ค่านิยมที่พึงประสงค์

2. พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน

7,750

อื่นๆ

รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต
4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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51. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้ องเรียนอาคารฝึ กงานเกษตร
สมศ.ข้อที่ 13

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 16

โรงเรียนข้ อที่ 1, 5

ผู้รับผิดชอบ นางอัฐพร ทองย้อย
หลักการและเหตุผล
ห้องเรี ยนเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยห้องเรี ยนต้องมีความปลอดภัยและแสงสว่างที่เพียงพอ เนื่องจากอาคารฝึ กงานเกษตรมีสภาพไม่
ปลอดภัยแก้ผเู้ รี ยนคือชุดรางหลอดไฟชารุ ดอย่างมาก เหล็กหลุดห้อยและเก่าเป็ นสนิมพร้อมที่จะร่ าวงหล่นได้ตลอดเวลา และพัดลมชารุ ด ไม่เพียงพอ มีใบพัดลมหล่นลงมาเอง ประตูเหล็ก
ม้วนชารุ ดปิ ด-เปิ ดยากต้องใช้คนปิ ด-เปิ ดครั้งลพ 5 คน จึงจะสามารถใช้งานได้ เนื่องจากสภาพชารุ ดจากการใช้งานมาหลายสิบปี จึงมีความคิดเห็นว่าจะต้องพัฒนาและปรับปรุ งให้อยูใ่ น
สภาพปลอดภัยแก่ผเู้ รี ยน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. มีการจัดสภาพแวดล้อมและบริ การที่ส่ง 1. เปลี่ยนรางหลอดไฟในห้องเรี ยน
เสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพสถานศึกษามีการจัดสภาพแวด
ล้อมที่เหมาะสม ร่ มรื่ น สะอาดปลอดภัย
และเป็ นระเบียบ

ที่ชารุ ด
2. ติดพัดลมในห้องเรี ยน ทาแผงควบ

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
รางหลอดไฟ 6 ชุด

5,000

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

พ.ย. 2557 - ธ.ค. 2557

ช่วงที่ 1 28,000 บาท

มีพดั ลม 6 ตัว
ประตูมว้ น 2 ชุด

ช่วงที่ 2 0.00 บาท
13,000

พ.ย. 2557 - ธ.ค. 2557

10,000

พ.ย. 2557- ธ.ค. 2557

รวม 28,000 บาท

คุมไฟ
3. ซ่อมประตูเหล็กม้วน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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52. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
สมศ.ข้อที่ 12

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 6, 11, 13

โรงเรียนข้ อที่ 6, 11, 13

ผู้รับผิดชอบ นางอัฐพร ทองย้อย
หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่พระราชทานแด่พสกนิกรชาวไทยทุกคนได้นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดไว้ในข้อที่ 5 คืออยูอ่ ย่างพอเพียงกลุ่มสาระฯการงานอาชีพจึงได้จดั ทาศูนย์การเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพือ่ เป็ นสื่ อการดรี ยนรู้ให้นกั เรี ยน บุคลากรในโรงเรี ยนและชุมชนนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรรม จริ ยธรรมและ 1.พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา
ค่านิยมที่พึงประสงค์

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
1. แหล่งเรี ยนรู้ 1 แหล่ง

5,000

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ต.ค. - พ.ย. 2557

ช่วงที่ 1 25,500 บาท

ชาวนาไทย

ช่วงที่ 2 13,630 บาท

2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีจิตสานึ กในการอนุรักษ์ 2. พัฒนาภูมิทศั น์บริ เวณบ้านพอเพียง 2. แหล่งเรี ยนรู้ 1 แหล่ง

1,000

พ.ย. 57 - ก.ย. 58

และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

3. เพาะเห็ดนางฟ้า

3. บูรณาการ 9 กลุ่มสาระฯ

2,000

พ.ย. 57 - ก.ย. 58

3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน

4. ปลูกผักปลอดสารพิษ

4. ชุมชนหน่วยการดูงาน 1 ครั้ง

9,800

พ.ย. 57 - ก.ย. 58

5. นักเรี ยน 2,158 คน

2,500

พ.ย. 57 - ก.ย. 58

4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ6. ปลูกผลไม้

1,200

พ.ย. 57 - ก.ย. 58

บริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนาตนเอง

7. การเลี้ยงปลา

5,000

พ.ย. 57 - ก.ย. 58

ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

8. ทาปุ๋ ยหมัก

1,500

พ.ย. 57 - ก.ย. 58

รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ 5. การทานา

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

รวม 38,700 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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52. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ (ต่ อ)
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

9. ทาน้ าส้มควันไม้

พ.ย. 57 - ก.ย. 58

10. ปลูกหญ้าแฝก

พ.ย. 57 - ก.ย. 58

11. ปลูกผักไร้ดิน

6,200

พ.ย. 57 - ก.ย. 58

12. การเลี้ยงเป็ ดไข่

4,500

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

หมายเหตุ
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53. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนการงานาอาชีพ(งานประดิษฐ์ และงานคหกรรม)
สมศ.ข้อที่ 5,7,12,13

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,3,16,17

โรงเรียนข้ อที่ 1,5

ผู้รับผิดชอบ นางปทิตตา โสภณศิริ, นางอุบล ยิม้ ถนอม
หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง มุ่งให้นกั เรี ยนมีทกั ษะอาชีพที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตและครอบครัว เพือ่ ให้
มีความภาคภูมิใจ ในผลงานแลละมี ความมัน่ ใจในการนาทักษะอาชีพที่ได้รับจากการศึกษาอาชีพงานประดิษฐ์และงานคหกรรม โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นสื่ อการเรี ยนรู้ให้กบั นักเรี ยน จึงจาเป็ นต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ในการฝึ กทักษะอาชีพให้กบั นักเรี ยนอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนทุกรายวิชาของลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมละค่า 1. กิจกรรมแบบฝึ กปฏิบตั ิการเรี ยน

10,189

1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

ช่วงที่ 1 33,518 บาท

นิยมที่พึงประสงค์

5,000

1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

ช่วงที่ 2 13,630 บาท

มีอุปกรณ์การประดิ ษฐ์ 32 ห้องเรี ยน

25,390

1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

รวม 47,148 บาท

นักเรี ยนมีทกั ษะการทางาน

6,289

2. แข่งขันศิลปหัตถกรรม(คหกรรม)

2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีจิตสานึ กในการอนุรักษ์ 3. ซื้ อวัสดุ อุปกรณ์งานประดิษฐ์
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

4. แข่งขันศิลปหัตถกรรม(ประดิษฐ์)

3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต
4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
บริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนาตามธรรม
ชาติเต็มศักยภาพ
แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

54. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนงานอุตสาหกรรม
สมศ.ข้อที่ 6, 7, 12

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,3,5

โรงเรียนข้ อที่ 2,5

ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรี บุญมี วรรณศิริ
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรี ยนการสอนงานช่างอุตสาหกรรมจาเป็ นที่จะมีการส่งเสริ มทักษะการฝึ กปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อผูเ้ รี ยนอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นวัสดุอุปกรณ์ฝึกงานต่างๆการเรี ยนรู้
การใช้เทคนิคเครื่ องมืองานช่างก่อนจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยกับผูเ้ รี ยนเองเพราะสิ่ งเหล่าสามารถช่วยให้การผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพในการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
1. ที่ใส่ ถงั ขยะ

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

50 ชุด

25,310

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ช่วงที่ 1 0.00 บาท

2. ปรับปรุ งซ่อมแซมอุปกรณ์

1 ชุด

5,000

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ช่วงที่ 2 45,310 บาท

3. ซ่อมประตูอาคารคหกรรม

3 ชุด

10,000

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

รวม 45,310 บาท

4. แข่งขันศิลปหัตถกรรม

1 ชุด

5,000

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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55. โครงการเพศศึกษาในโรงเรียน(หยุดการตั้งครรภ์ ไม่ พร้ อมในวัยรุ่น
สมศ.ข้อที่ 1,2

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,7

โรงเรียนข้ อที่ 1,3,5

ผู้รับผิดชอบ นางอรชุมา เอื้อเฟื้ อ ยางมุจลินท์ เพชรรัตน์ นางสาวนิสากร บุตะกะ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั นี้นกั เรี ยนมีแนวโน้มในเรื่ องของค่านิยมการมีเพือ่ นต่างเพศเพิม่ มากขึ้น เนื่องจากสังคมปัจจุบนั เป็ นสังคมบริ โภคมีการสร้างแรงจูงใจทางเพศ เช่น สื่ อต่างๆ โฆษณา
สินค้า แหล่งสถานบันเทิง โรงแรม ฯลฯ นอกจากนี้ยงั มีปัญหาทางเพศที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดปัญหาทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
การทาแท้ง การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ การข่มขืน การล่วงเกิน การเอาเปรี ยบทางเพศ ได้มีความรู้ จากเหตุผลดังกล่าวเพือ่ ช่วยให้นกั เรี ยนทุกคนและกลุ่มเสี่ ยงที่มรพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ
ได้มีความรู้ มีวิธีการป้องกันตนเอง และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือเพือ่ นๆ ที่ประสบปัญหาทางเพศในโรงเรี ยน เพือ่ เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาทางเพศของนักเรี ยน โรงเรี ยนและ
สังคม
โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่ วมเป็ นโรงเรี ยนเครื่ อข่ายนาร่ อง ร่ วมกับมูลนิธิ 904 เพือ่ ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น ดาเนินโครงการสร้างเครื อข่ายเยาวชนรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดและชะลอ
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ นของสังคมไทย เยาวชนจึงต้องมีส่วนร่ วม และเป็ นกาลังสาคัญในการส่งต่อแนวคิด และความรึ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษาจากเพือ่ นสู่ เพือ่ น
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประ

1. นิ ทรรศการ stop teen mom

นักเรี ยนแกนนา 60 คน

6,000

เดือน ธ.ค 57 - ส.ค. 58 ช่วงที่ 1 7.500 บาท

สงค์ที่ดี เหมาะสมกับวัยของตน

2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

นักเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยน

6,000

เดือน ธ.ค 57 - ก.ย. 58 ช่วงที่ 2 7,500 บาท

2. เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขนิ สยั สุขภาพกาย

stop teen mom

และสุขภาพจิตที่ดี

3. ส่ งเสริ มชุมนุม stop teen mom

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

รวม 15,000 บาท
3,000

เดือน ธ.ค 57 - ก.ย. 58

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

56. โครงการใช้ วทิ ยากรท้ องถิ่นสอนกีฬาคาราเต้ โด
สมศ.ข้ อที่

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,18

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ นายชาญณรงค์ จันทร์หอม
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษานั้นควรจัดให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้อย่างเหมาะสม จัดการเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์จริ ง บ้านและโรงเรี ยนจะต้องเป็ นส่วนหนึ่งที่จะทาให้
การพัฒนาของนักเรี ยนไปได้ดีแต่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกัน โรงเรี ยนจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยให้โรงเรี ยนได้พฒั นาไปได้ไกล ดังนั้นการเรี ยนการสอนใน
ปัจจุบนั วิทยากรท้องถิ้นมีความจาเป็ นต่อการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนที่ทาให้นกั เรี ยนได้รับประโยชน์ต่อการเรี ยนโดยตรงจากวิทยากรท้องถิ่นที่ถ่ายทอดความรู้ที่เป็ นประโยชน์และมี
ความสาคัญต่อโรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. นักเรี ยนได้รับทักษะการเรี ยนรู้ตรงจาก 1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
วิทยากรท้องถิ่นในกีฬาคาราเต้โด

2. ค่าวิทยากรสอนกีฬาคาราเต้โด

2. เพื่อสร้างให้นกั เรี ยนมีความสามารถใน

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยนได้รับความรู ้ร้อยละ 80
18,000

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน มีนาคม 2557

ช่วงที่ 1 9,000 บาท

มิ.ย. 57-ก.ย. 57

ช่วงที่ 2 9,000 บาท

ต.ค. 57 - พ.ค. 58

รวม 18,000 บาท

กีฬาคาราเต้โดในระดับการแข่งขันที่สูงขึ้น

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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57. โครงการฝึ กซ้ อมกีฬาเพื่ อความเป็ นเลิศในการคัดเลือกเป็ นตัวแทนไปแข่งขันฯ
สมศ.ข้ อที่

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ นายชาญณรงค์ จันทร์หอม
หลักการและเหตุผล
จากการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ของประเทศไทยนักกีฬาของโรงเรี ยนทีปังกรฯ ได้เข้าร่ วมแข่งขันเป็ นตัวแทนในระดับจังหวัดและระดับภาคมาโดยตลอด ได้รับรางวัล
ชนะเลิศและรองชนะเลิศ รางวัลจากการแข่งขันทุกปี และนักกีฬาของโรงเรี ยนทุกคนมีความตั้งใจในการฝึ กซ้อมเป็ นอย่างดี มีความมานะ ขยันฝึ กซ้อม และก่อนการแข่งขันในรายการระดับ
ภาค และระดับประเทศนักกีฬาแต่ละคนต้องมาเก็บตัวเพือ่ ทาการฝึ กซ้อมต้องใช้ทุนทรัพย์ของตนเองในการเก็บตัวทุกครั้ง เพือ่ ความเป็ นเลิศทางด้านการแข่งขันกีฬาทุกประเภทที่เป็ นตัวแทน
ในระดับจังหวัดจึงทาโครงการเพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรี ยนในการเรี ยนการเก็บตัวของนักกีฬาก่อนไปแข่งขันทุกรายการแข่งขันที่ประเทศไทยได้จดั การแข่งขันทุกครั้ง
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1.เพื่อให้นกั กีฬาของโรงเรี ยนก้าวสู่นกั กีฬา 1. กีฬานักเรี ยน ประจาปี 2557

นักกีฬา 60 คน

40,000

ระดับที่สูงขึ้น

นักกีฬา 45 คน

40,000

ช่วงที่ 2 100,000 บาท

2. เพื่อให้นกั กีฬามีเบี้ยเลี้ยงในการฝึ กซ้อม 3. กีฬาชิงแชมป์ แห่งประเทศไทย

นักกีฬา 55 คน

40,000

รวม 100,000 บาท

เก็บตัวก่อนไปทาการคัดเลือกแข่งขัน

4.กีฬาแห่งชาติ ประจาปี 2557

นักกีฬา 25 คน

40,000

5. กีฬาจังหวัดปทุมธานี ระดับภาค

นักกีฬา 75 คน

40,000

2. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2557

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

ตลอดปี การศึกษา

ช่วงที่ 1 100,000 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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58. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาฯ
สมศ.ข้ อที่ 1,3

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,3

โรงเรียนข้ อที่ 1,2

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การอุปกรณ์ทางการกีฬา ที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ มีสถานที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้ง
การจัดการเรี ยนการสอนต้องเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีแหล่งเรี ยนรู้ที่ให้บริ การแก่นกั เรี ยน ครู และชุมชน โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ มีนโยบาย
ด้านพัฒนาสุขภาพเพือ่ ให้ผเู้ รี ยนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันส่งผลให้ผเู้ รี ยนมีพฒั นาการด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งส่งเสริ มให้ผมู้ ีความสามารถทางด้านกีฬา
ได้พฒั นาศักยภาพของตนเอง เห็นความสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากรให้มีสุขนิสยั สุขภาพที่แข็งแรง
ด้วยเหตุน้ ีกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ มีนโยบายด้านที่จะพัฒนาทักษะกีฬาของนักเรี ยนให้มีความสามารถมากยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องมีอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอต่อการเรี ยนการสอนและ
ความต้องการในการเล่นกีฬาของนักเรี ยนอีกทั้งยังปรับปรุ งแหล่งเรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยน ครู บุคลากร

กิจกรรม
1. แข่งขันกีฬาภายใน

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
มีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอ

เรี ยนฟรี

40,000

ทางการศึกษาได้ออกกาลังกายและเล่นกีฬา 2. บริ การสื่ อ และอุปกรณ์

50,000

2. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนและบุคลากรทาง 3. ทดสอบสมรรถภาพนักเรี ยน

3,500

การศึกษามีอุปกรณ์การจัดการเรี ยนการสอน

4. แข่งขันกีฬาฟุตซอลทีปังกร

1,500

ที่เพียงพอ

วิทยาคัพ

5,000

อื่นๆ

ระยะเวลา
ตลอดปี การศึกษา

ช่วงที่ 1 130,000 บาท

ตลอดปี การศึกษา

ช่วงที่ 2 75,000 บาท

ตลอดปี การศึกษา

รวม 205,000 บาท

ตลอดปี การศึกษา

3. เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเองทาง 5. แข่งขันกีฬาฟุตซอล D.P.5ฯ

15,000

ตลอดปี การศึกษา

ด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ

30,000

ตลอดปี การศึกษา

6.ส่ งเสริ มพัฒนาทักษะกีฬา

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

หมายเหตุ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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4. เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรักใน

7. ปรับปรุ งสนามกีฬาให้อยูใ่ น

45,000

ตลอดปี การศึกษา

58. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาฯ (ต่ อ)
วัตถุประสงค์
การออกกาลังกายและเล่นกีฬา

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

สภาพที่พร้อมใช้งาน
8. ปรับปรุ งกลุ่มสาระฯ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ตลอดปี การศึกษา
15,000

ตลอดปี การศึกษา

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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59. โครงการส่ งเสริมความเป็ นเลิศด้ านคอมพิวเตอร์
สมศ.ข้อที่ 1,4,5,6,8,9

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,2,3,4,5,6,9,10

โรงเรียนข้ อที่ 8

ผู้รับผิดชอบ งานคอมพิวเตอร์
หลักการและเหตุผล
ในสภาพปัจจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นข้อมูลข่าวสารเป็ นไปอย่างสะดวกและมีวิวฒั นาการสูง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นอย่างรวดเร็ ว การพัฒนากระบวนการของ
นักเรี ยนควรได้รับการพัฒนาเพิม่ ขึ้นกว่าเดิม เพือ่ ให้สามารถก้าวทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีเรี ยน สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

อื่นๆ

ระยะเวลา

นักเรี ยนร้อยละ 90

200,000

ตลอดปี งบประมาณ

ช่วงที่ 1 506,000 บาท

บุคลากรในโรงเรี ยนร้อยละ 95

300,000

ตลอดปี งบประมาณ

ช่วงที่ 2 482,634 บาท

288,000

ตลอดปี งบประมาณ

รวม 988,634 บาท

4. ค่าเช่าอินเทอเน็ทความเร็ วสู ง

84,000

ตลอดปี งบประมาณ

ใช้เงินคอมพิวเตอร์

5. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์

6,634

ตลอดปี งบประมาณ

6. ซื้ ออุปกรณ์ประกอบหุ่ นยนต์

40,000

ตลอดปี งบประมาณ

30,000

ตลอดปี งบประมาณ

1. เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้ 1. ค่าซ่อมแซม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้

2. ซื้ อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2. เพื่อให้ครู มีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับ 3. ค่าจ้างครู คอมพิวเตอร์ 2 คน
การใช้สื่อการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

หมายเหตุ

และโปรแกรมพัฒนาหุ่ นยนต์
7. ค่ายคอมพิวเตอร์

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558
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60. โครงการส่ งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สู่ ความเป็ นเลิศ
สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สมศ.ข้อที่ 3,5,6,7,11,13,15

สพฐ.ข้ อที่ 2,3,5,6,16,17

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ นายโชคทวี ชาญชาติ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั นี้วิทยาศาสตร์มีผลต่อการพัฒนาของประเทศเป็ นอย่างมาก ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ ง
กระบวนการ เรี ยนการสอนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญให้สามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันพร้อมทั้งเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักเรี ยนในการก้าวไปสู่ ความเจริ ญปรับตัวให้ตวั ให้ทนั ต่อความ
เปลี่ยนแปลงและให้มีความรู้ทนั ต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ พร้อมให้กบั นักเรี ยนในการก้าวไปสู่ ความเจริ ญปรับตัวให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงและให้มีความรู้ทนั ต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เห็นความสาคัญดังกล่าวจึงดาเนินการจัดทาโครงการเพือ่ พัฒนาการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริ มความ
สนใจ และส่งเสริ มความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อนักเรี ยน ในการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์เป็ นอย่างยิง่
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

1. เพื่อส่งเสริ มให้ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

1. จัดหาวัสดุสานักงาน

วิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้

2. ซ่อมสื่ อ ห้องเรี ยน อุกรณ์การเรี ยน 2.นักเรี ยนระดับม.ต้น

ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

3. แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 และนักเรี ยนระดับ ม.ปลาย

1.ห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ ทุกห้อง

เรี ยนฟรี

ระยะเวลา

หมายเหตุ

15,540

เดือน พ.ย. 2557

ช่วงที่ 1 150,000 บาท

51,000

เดือน พ.ย. 2557

ช่วงที่ 2 70,645 บาท

เดือน พ.ย.- ก.ย. 2557

รวม 175,645 บาท

42,000

อื่นๆ

2. เพื่อพัฒนาห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ 4. กิจกรรมการเรี ยนรู้

21,200

เดือน พ.ย.- ก.ย. 2557

วิทยาศาสตร์ให้มีประสิ ทธิภาพ โดยนา

10,000

เดือน พ.ย.- ธ.ค. 2557

5. จัดสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558
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เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรี ยน

6. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

12,255

13,645

เดือน สิ งหาคม 2557

60. โครงการส่ งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สู่ ความเป็ นเลิศ (ต่ อ)
วัตถุประสงค์
การสอน

กิจกรรม
7. ผลิตสื่ อชุดการเรี ยนการสอน

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการการจัดกิจกรรม 8. ติว O-Net ม. 3 ม. 6

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

10,000

เดือน พ.ย.- ธ.ค. 2557

0

ตลอดปี การศึกษา

หมายเหตุ

การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ทาให้ผเู้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
4. เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มความถนัดของ
ผูเ้ รี ยนด้านวิทยาศาสตร์ เตรี ยมความพร้อม
ในการแข่งขันกิจกรรมภายในและภายนอก
โรงเรี ยน และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
5.เพื่อส่งเสริ มให้ครู กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

สามารถใช้การวิจยั ในชั้นเรี ยนแก้ปัญหา
การจัดการเรี ยนการสอนได้

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558
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61. โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่ องบินจาลอง วิทยุบังคับ
สมศ.ข้อที่ 12,14

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 15,16

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ นายโชคทวี ชาญชาติ
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 นอกจากครู ผสู้ อนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรแล้ว การ
จัดการกิจกรรมส่งเสริ มคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลายเป็ นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ ในการพัฒนาศักยภาพเครื่ องบินจาลอง วิทยุบงั คับ เป็ นการส่งเสริ ม
นักเรี ยนที่เข้าร่ วมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รับความรู้ดา้ นอากาศพลศาสตร์ ฟิ สิกส์ อากาศยาน และเป็ นกิจกรรมในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็ นเจ้า
ฟ้านักบิน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จดั โครงการเครื่ องบินจาลองขึ้นมาเพือ่ ฝึ กซ้อมนักเรี ยนและเตรี ยมการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย ของ สพฐ.
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

1. เพื่อเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนให้เกิด

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่ องบิน 2และ4

เข้าร่ วมแข่งขันอย่างน้อย 2 ครั้ง

ความรู้ทกั ษะความชานาญในการแข่งขัน

ช่องสัญญาน และเครื่ องบิน 3D และ

ได้รางวัลอย่างน้อย 2 รางวัล

เครื่ องบินบังคับวิทยุ

เครื่ องบินพลังยาง

2. เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถมีความรู้ดา้ น

2. กิจกรรมเข้าค่ายฝึ กซ้อมเครื่ องบิน

อากาศพลศาสตร์และทักษะกระบวนการ

จาลอง วิทยุบงั คับ

เรี ยนฟรี
33,560

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน พ.ย. 57 - 30 ก.ย. ถค ช่วงที่ 1 20,000 บาท
ช่วงที่ 2 20,990 บาท
รวม 40,990 บาท

12,000

เดือน กรกฎาคม 2557

ในการสร้างเครื่ องบินจาลองต่างๆได้
3.เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะและมีความชานาญ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558
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สามารถเข้าแข่งขันกิจกรรมหนูนอ้ ยเจ้าเวหา

61. โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่ องบินจาลอง วิทยุบังคับ (ต่ อ)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

และกิจกรรมนักบินน้อยของ สพฐ.ได้
4.เพื่อให้อุปกรณ์ในการสอนนักเรี ยนใน
รายวิชาชุมนุมและอุปกรณ์ในการแข่งขัน
เครื่ องบินบังคับ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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62. โครงการทัศนศึกษาแหล่ งเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว แหลมผักเบีย้
สมศ.ข้อที่ 3,5,6,7,13

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,3,5,6,17

โรงเรียนข้ อที่ 2,6

ผู้รับผิดชอบ นายโชคทวี ชาญชาติ
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ ศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น สามารถดารงชีวิตได้ในพื้นฐานของความเป็ นไทยและความเป็ นสากล ดังนั้นการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ถ้านักเรี ยนได้
เรี ยนรู้เฉพาะในห้องเรี ยนหรื อในสถานศึกษาผลคือ นักเรี ยนจะไม่มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่มีวิสยั ทัศน์ในการเรี ยน จะไม่พฒั นาได้ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพ จึงเห็นความสาคัญในการเสริ มสร้างให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง เห็นว่าสมควรที่จะจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ จึงได้จดั ทาโครงการทัศนศึกษา
แหล่งดรี ยนรู้ แหลมผักเบี้ย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุน้ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้

กิจกรรม
1.ทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ แหลมผักเบี้ย

ตระหนักถึงความสาคัญของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาหริ

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยนม. 5 จานวน 335 คน

ครู 16 คน

เรี ยนฟรี
90,000

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

31 ต.ค. 57

ช่วงที่ 1 90,000 บาท
ช่วงที่ 2 0.00 บาท
รวม 90,000 บาท

2. เพื่อกระตุน้ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนตระ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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หนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
3. เพื่อให้นกั เรี ยนได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง

62. โครงการทัศนศึกษาแหล่ งเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว แหลมผักเบีย้ (ต่ อ)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เรี ยนรู้ที่หลากหลาย และสามารถนาความรู ้
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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63. โครงการกิจกรรมชุ มนุมนักดาราศาสตร์ ร่ ุนเยาว์ และชุ มนุมดาราศาสตร์
สมศ.ข้อที่ 5,6

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,3,5,6,17

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ นางสาววาสนา ทราบเขียว ,นางสาวเพลินทิพย์ หงษ์หิน
หลักการและเหตุผล
ดาราศาสตร์ เป็ นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเป็ นศาสตร์ที่มีการพัฒนาและมีความเจริ ญก้าวหน้าศาสตร์น้ ี ชุมนุมดาราศาสตร์
จึงจัดตั้งขึ้นตามความสนใจของนักเรี ยนที่ตอ้ งการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีแหล่งเรี ยนรู้ที่สนับสนุนการศึกษาด้านดาราศาสตร์ให้นกั เรี ยนเลือก
เรี ยนรู้ได้เพิม่ เติมมากด้วย
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1.เพื่อกระตุน้ และปลูกฝังให้นกั เรี ยนศึกษา 1. ศึกษาแหล่งเรี ยนรู้พิพิธภัณฑ์
หาความรู้พ้นื ฐานด้านดาราศาสตร์

วิทยาศาสตร์

2. เพื่อส่งเสริ มและปลูกฝังให้นกั เรี ยนสื บ 2. กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยนม. ต้น จานวน 30 คน

เรี ยนฟรี
20,000

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน พฤศจิกายน 2557

ช่วงที่ 1 2,000 บาท

นักเรี ยนม. ปลาย จานวน 30 คน
ครู 4 คน

ช่วงที่ 2 10,000 บาท
10,000

เดือน มีนาคม 2558

รวม 12,000 บาท

เสาะหาความรู้ดว้ ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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3. เพื่อกระตุน้ และปลูกฝังให้นกั เรี ยนมี
ความคิดริ่ เริ่ มสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร์
4. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รู้จกั การนาเสนอผลงาน

63. โครงการกิจกรรมชุ มนุมนักดาราศาสตร์ ร่ ุนเยาว์ และชุ มนุมดาราศาสตร์ (ต่ อ)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ของตนและกลุ่มผูร้ ่ วมงานทั้งในรู ปแบบ
ของเอกสารรายงานการจัดแสดงนิทรรศกาล

และการนาเสนอด้วยวาจา

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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64. โครงการทัศนศึกษาแหล่ งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
สมศ.ข้อที่ 6

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,2

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนริ ศรา ภาวะพจน์
หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญิติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตราที่ 24 ข้อ 6 กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลา ทุกสถานที่ มีกระบวนการความร่ วมมือของบุคคล
ในชุมชน เพือ่ ร่ วมมือกันพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย ซึ่ งกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาฯ ได้เน้นการเรี ยนการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพือ่ ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ เพือ่ ให้เข้าใจในความเป็ นมาของชาติไทย ด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบนั เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีความซาบซึ้ ง ตระหนักในคุณค่าของความเป็ นไทย และ
ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนรู้โครงการพระราชดาริ เพือ่ ให้นกั เรี ยนมาสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดารงชีวิตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม

กิจกรรม
1. ทัศนศึกษาถ้ าเขาย้อยและโครงการ

เน้นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิ ยมไทย แสดง ศึกษาวิจยั และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ไว้ซ้ ึงความเป็ นไทย

แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราช

2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหา

ดาริ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยน ม. 4 จานวน 240 คน

ครู 12 คน

เรี ยนฟรี
50,000

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

31 ต.ค. 57

ช่วงที่ 1 51,000 บาท
ช่วงที่ 2 0.00 บาท
รวม 51,000 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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ความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนา 2. ค่าประเมินรู ปเล่ม

1,000

ตนเองอย่างต่อเนื่ อง

65. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สมศ.ข้อที่ 4,6,12,14

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 4,6,15,16,18

โรงเรียนข้ อที่ 1,2

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุไรรัตน์ เจิมจารู ญ
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2544 กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดขึ้นทุกเวลา ทุก
สถานที่ มีการประสานความร่ วมมือของบุคลากรในชุมชน เพือ่ ร่ วมมือจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเพือ่ ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ งจากแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นที่โรงเรี ยนต้องมีแหล่งเรี ยนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรวมถึงสื่ อการเรี ยนรู้ที่จะช่วยเสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้อย่าง
แท้จริ งซึ่ งกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ได้เน้นการเรี ยนการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพือ่ ให้เข้าใจในความเป็ นมาของชาติไทย ด้านสังคม ศิลปะวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจุบนั พร้อมกับให้
นักเรี ยนมีความซาบซึ้ ง ตระหนัก เน้นคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน พ.ย. 2557

ช่วงที่ 1 17,500 บาท

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ 1. ซื้ อเครื่ องฉายโปรเจ็คเตอร์

โปรเจ็คเตอร์ 2 เครื่ อง

30,000

ค่านิยมที่พึงประสงค์

คอมพิวเตอร์ 2 เครื่ อง

24,000

ช่วงที่ 2 0.00 บาท

แนวข้อสอบ

13,500

รวม 17,500 บาท

2. ซื้ อคอมพิวเตอร์

2.เพื่อให้ผเู้ รี ยนที่มีทกั ษะในการแสวงหาความ 3. อาสนะพระสงฆ์

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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รู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้และพัฒนา

4. เอกสารข้อสอบ

อาสนะพระสงฆ์ 9 ที่นงั่

4,000

3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ น
ตามหลักสูตร

66. โครงการสื บสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย
สมศ.ข้อที่ 4,6,15,17

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,15,17,18

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุไรรัตน์ เจิมจารู ญ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั ประเพณี วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ดีที่สงั คมหนึ่งๆ นั้นสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการสืบสานประเพณีวฒั นธรรมกันมามีหลายด้านด้วยกัน ซึ่ งในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความ
แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ แต่ปัจจุบนั เป็ นยุคแห่งการศึกษายุคแห่งการเรี ยนรู้ มีสื่อโฆษณาและเทคโนโลยีต่างๆ จึงมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีในวันสาคัญต่างๆ
เป็ นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้กบั เด็กและเยาวชนรุ่ นใหม่ได้เห็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมายาวนานถึงทุกวันนี้ ดังนั้นจึงจัดโครงการนี้ข้ ึนมาเพือ่ กลุ่มเด็กและ
เยาวชนเป็ นกลุ่มที่สาคัญจะต้องอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและศิลปวัฒนธรรม เพือ่ ใช้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาที่กาหนดให้โรงเรี ยนจัดการเรี ยนรู้ตามการสืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์

กิจกรรม
1. วันลอยกระทง

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยนและบุคลากรทุกคน

เรี ยนฟรี
11,000

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

6 พ.ย. 57

ช่วงที่ 1 39,000 บาท

2. วันมาฆบูชา

5,500

1 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2558 ช่วงที่ 2 39,000 บาท

3. วันวิสาฆบูชา

5,500

1 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2558

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

รวม 78,000 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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4. วันอาสารหบูชา , วันเข้าพรรษา

5,500

1 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2558

5. วันพ่อ

6,000

1 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2558

6. วันแม่

10,000

1 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2558

7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

6,000

1 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2558

66. โครงการสื บสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย (ต่ อ)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

พระบรมโอรสาธิราชฯ
8.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้า

6,000

1 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2558

5,500

1 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2558

5,500

1 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2558

6,000

1 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2558

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ฯ
9.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ
10. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
สิ ริวณั ณวรี นารี รัตน์
11. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
ทีปังกรรัศมีโชติฯ

67. โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ประจาปี การศึกษา 2557
สมศ.ข้อที่ 6,12,14,15

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 4,5

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หลักการและเหตุผล
ด้วยการจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรี ยนเป็ นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ให้เกิดการเรี ยนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างยิง่ ขึ้นไป ให้นกั เรี ยนมีความรู้ เกิดทักษะในการ
ทางานร่ วมกัน เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน โดยเฉพาะกกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ฯ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมการประกวดมารยาท
ไทย โครงงานคุณธรรม ละครคุณธรรม เพลงคุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม และภาพยนต์ส้ นั ล้วนแล้วแต่มีเรื่ องจริ ยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความในการคิดวิเคราะห์ 1. มารยาทไทย
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

2. เพลงคุณธรรม

สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวิสยั ทัศน์

2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหา

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยน จานวน 60 คน

0

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน พฤศจิกายน

ช่วงที่ 1 13,500 บาท

0

ช่วงที่ 2 0.000 บาท

3. เล่านิ ทานคุณธรรม

2,000

รวม 13,500 บาท

4. ละครคุณธรรม

9,000

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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ความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนา 5. โครงงานคุณธรรม

2,000

ตนเองอย่างต่อเนื่ อง

68. โครงการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
สมศ.ข้ อที่ 2,4,5,6

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,4,5,6

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ นางปราณี จิตปลื้ม
หลักการและเหตุผล
ในสังคมโลกปัจจุบนั และ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน(ASEN) การเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในชีวิตประจาวัน
เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษาการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึ่ งมิตรไมตรี กบั ความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ ึน เรี ยนรู้และเข้าใจความ
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่ การสื่ อสาร
รวมทั้งถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสยั ทัศน์ ในการดาเนินชีวิต เพือ่ ในนักเรี ยนมีทกั ษะที่จาเป็ นตามหลักสูตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ฯ
ภาษาต่างประเทศจึงจัดทาโครงการเรี ยนภาษาต่างประเทศจากครู ต่างชาติเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

1. เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนภาษาต่างประเทศ 1. การเรี ยนภาษาอังกฤษครู ต่างชาติ นักเรี ยนสื่อสารกับครู ต่างชาติ 90%
โดยครู ต่างชาติ

3 คน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เรี ยนฟรี
25,000

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

16 พ.ค. 57-15 มี.ค. 58

ช่วงที่ 1 679,500 บาท
ช่วงที่ 2 645,000 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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2. เพื่อผูเ้ รี ยนมีความมีความสามารถในการ 2. การเรี ยนการสอนภาษาจีน 2 คน

1,308,500

16 พ.ค. 57-15 มี.ค. 58

รวม 1,333,500 บาท

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ฟั ง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง

3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

68. โครงการพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ(ต่ อ)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

4. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
5. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ที่จาเป็ นตามหลัดสูตร
6. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการ
ทางานสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต
7. ครู ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและ

เกิดประสิ ทธิผล
แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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69. โครงการค่ายพักแรมภาษาอังกฤษ(ASEAN CAMP)
สมศ.ข้ อที่ 1,4,5,7

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ นางเมธิณี พิมแก้ว
หลักการและเหตุผล
ในสังคมโลกปัจจุบนั และ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน(ASEN) การเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในชีวิตประจาวัน
เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษาการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึ่ งมิตรไมตรี กบั ความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ ึน เรี ยนรู้และเข้าใจความ
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่ การสื่ อสาร
รวมทั้งถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสยั ทัศน์ ในการดาเนินชีวิต เพือ่ ในนักเรี ยนมีทกั ษะที่จาเป็ นตามหลักสูตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ฯ
ภาษาต่างประเทศจึงจัดทาโครงการค่ายพักแรมภาษาอังกฤษZASEAN CAMP) เพือ่ บรรลุวตั ถุปรสงค์ดงั กล่าว
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

1. เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนภาษาต่างประเทศ 1. การเรี ยนภาษาอังกฤษครู ต่างชาติ นักเรี ยนสื่อสารกับครู ต่างชาติ 90%
โดยครู ต่างชาติ

3 คน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เรี ยนฟรี
25,000

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

16 พ.ค. 57-15 มี.ค. 58

ช่วงที่ 1 679,500 บาท
ช่วงที่ 2 645,000 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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2. เพื่อผูเ้ รี ยนมีความมีความสามารถในการ 2. การเรี ยนการสอนภาษาจีน 2 คน

1,308,500

16 พ.ค. 57-15 มี.ค. 58

รวม 1,333,500 บาท

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ฟั ง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง

3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

69. โครงการค่ายพักแรมภาษาอังกฤษ(ASEAN CAMP)(ต่ อ)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

4. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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70. โครงการพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษ
สมศ.ข้ อที่ 2,4,5,6,7

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,4,5,6

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคน
หลักการและเหตุผล
ในสังคมโลกปัจจุบนั และ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน การเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในชีวิตประจาวัน เนื่องจาก
เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดต่อ สื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามา๙งมิตรไมตรี กบั ความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ ึน เรี ยนรู้และความเข้าใจ
แตกต่างกันของภาษาและวัฒนธรรม ความคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคตั้ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศละใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่ การสื่ อสาร รวมทั้งถึงองค์ความรู้ต่างๆ
ได้ง่ายและกว้างขึ้น มีวิสยั ทัศน์ในการดาเนินชีวิต เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะที่จาเป็ นตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดทาโครงการนี้ข้ ึนมา
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนภาษาอังกฤษโดย

1. กิจกรรมส่ งเสริ มารอ่านจากหนัง นักเรี ยนอ่านว่ารสารNation Junonr

ครู ต่างชาติ

สื อวารสาร Nation Junonr

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เรี ยนฟรี
8,400

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

16 พ.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ช่วงที่ 1 0.00 บาท
ช่วงที่ 2 39,750 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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2. กิจรรมสายใยรักแห่งครอบครัว

นักเรี ยน 5 คน

6,150

16 พ.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง 3.เล่านิ ทานเล่านิ ทานภาษาอังกฤษ

นักเรี ยน 2 คน

1,500

16 พ.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

นักเรี ยนแข่งSpelling Bee 2 คน

1,000

16 พ.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

นักเรี ยน 500 คน

4,900

16 พ.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ครู 12 คน

2,400

16 พ.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

2.เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถในการ

3.เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน สามารถ 4. Spelling Bee

ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

5. พูดหน้าเสาธง

4.เพิ่ให้ผเู้ รี ยนมีความสารมารถในการคิด

6. พัฒนาความรู้ของครู

รวม 39,750 บาท

56. โครงการพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษ (ต่ อ)
วัตถุประสงค์
ตัดสิ นปัญหาอย่างมีเหตุผล

กิจกรรม
7. Open House

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยน 1,000 คน

เรี ยนฟรี
15,400

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

16 พ.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

5.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ น
ตามหลักสูตร
6.เพื่อให้ผเุ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการ
ทางาน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต

7. ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิผล

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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71. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้ อง 337 เป็ นศูนย์ สืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษ
สมศ.ข้ อที่ 3,13

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 3,11,13

โรงเรียนข้ อที่ 3

ผู้รับผิดชอบ นางปราณี จิตปลื้ม
หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษ เป็ นยภาษากลางในการสื่ อสารระหว่างบุคคลในประเทศกลุ่มอาเซียน ด้วยเหตุน้ ี ทักษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง, ทักษะการพูด, ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน จึงเป็ นทักษะที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการปรับตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ด้วยความสาคัญ
ดังกล่าวสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศได้เล็งเห็นความสาคัญ จึงจัดทาโครงการพัฒนาปรับปรุ งห้อง 337 เป็ นศูนย์สืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษและเป็ นแหล่งเรี ยนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของ
นักเรี ยนทุกระดับชั้น เพือ่ เตรี ยมความพร้อมด้านอังกฤษสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1.มีห้องสื บค้นข้อมูล ความรู้และเป็ นแหล่ง 1. จัดซื้อ computer

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง

15,000

16 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ช่วงที่ 1 49,700 บาท

เรี ยนรู้ของนักเรี ยนทุกระดับชั้นและเครื่ อง 2. จัดจ้างทาบอร์ดติดห้อง 337

บอร์ ดอนูมิเนี ยม 1 ชุด

10,000

16 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ช่วงที่ 2 43,750 บาท

5 ชุด

17,450

16 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

รวม 93,450 บาท

1 เครื่ อง

15,000

16 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

คอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่ องพร้อมโต๊ะ

3. จัดซื้ อตูเ้ หล็กสูง 1 เมตร

2. มีบอร์ดอลูมิเนียม ติดผนังหลังห้องเรี ยน

4. จัดซื้ อ TV

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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จานวน 1 ชุด

5. ซื้ อเครื่ องเล่น DVD

1 เครื่ อง

5,000

16 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

3. มีตเู้ หล็กสูง 1 เมตร 5 หลัง

6. ซื้ อหนังสื ออ่านนอกเวลา

50 เล่ม

6,000

16 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

4. มี TV จานวน 2 เครื่ อง

7. จัดจางสติ๊กเกอร์ อาเซี ยน

20 แผ่น

25,000

16 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

5. มีเครื่ องเล่น DVD 1 เตรื่ อง
6. มีหนังสื อนอกเวลา

72. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้ อง 338 ห้ องเรียน ICT
สมศ.ข้ อที่ 3,13

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 3,11,13

โรงเรียนข้ อที่ 3

ผู้รับผิดชอบ นางปราณี จิตปลื้ม
หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEN) การรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการติดต่อ สื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของโลก นามาซึ่ งมิตรไมตรี กบั ความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ ึน เรี ยนรู้และความเข้าใจแจกจ่างของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบ ประเพณี การคิดการสื่ อสาร รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสยั ทัศน์ในการดาเนินชีวิต เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะที่จาเป็ นตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. ติดสติ๊กเกอร์ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 1. จ้างทาสติ๊กเกอร์

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

20 แผ่น

14,000

16 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ช่วงที่ 1 17,000 บาท

ของเจ้าของภาษา จานวน 20 แผ่น

2. จัดซื้ อตุก๊ ตาประเทศอาเซียน

10 ประเทศ

5,000

16 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ช่วงที่ 2 17,000 บาท

2. ตุก๊ ตาประเทศอาเซียน 20 ประเทศ

3. Model อาหารประจาชาติ

10 ประเทศ

5,000

16 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

รวม 34,000 บาท

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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3. อาหารประจาชาติอาเซียน 10 ประเทศ

4. Model สถานที่ท่องเที่ยว

4. Model สถานที่ท่องเที่ยวอาเซี ยน 10 ประเทศ 5. จัดจ้างทาป้ ายความรู ้

10 ประเทศ

5,000

16 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

10 ชุด

5,000

16 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

5. ป้ายความรู้ 10 ชุด

73. โครงการเข้ าค่ายอัจฉริยะเพื่ อเตรียมนักเรียนกลุ่มแกนนาสู่ ประชาคมอาเซียน
สมศ.ข้ อที่ 1, 4, 5, 7

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1

โรงเรียนข้ อที่ 1

ผู้รับผิดชอบ นางปราณี จิตปลื้ม
หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEN) การรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการติดต่อ สื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของโลก นามาซึ่ งมิตรไมตรี กบั ความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ ึน เรี ยนรู้และความเข้าใจแจกจ่างของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบ ประเพณี การคิดการสื่ อสาร รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสยั ทัศน์ในการดาเนินชีวิต เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะที่จาเป็ นตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดทาโครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนภาษาอังกฤษ

กิจกรรม
1. กิจกรรมเข้าค่ายอัจฉริ ยะ

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยน ม. 2 100 คน

24,000

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

2- 31 มีนาคม 2558

ช่วงที่ 1 2,400 บาท

โดยครู ต่างชาติ

ช่วงที่ 2 0.00 บาท

2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถใน

รวม 24,000 บาท

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ
ได้ถูกต้องและสื่ อสารได้เหมาะสม
3. เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการทางาน
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

73. โครงการเข้ าค่ายอัจฉริยะเพื่ อเตรียมนักเรียนกลุ่มแกนนาสู่ ประชาคมอาเซียน(ต่ อ)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

4. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้
ปัญหาอย่างมีเหตุผล
5. เพื่อเตรี ยมนักเรี ยนกลุ่มแกนนาสู่ประชา
คมอาเซี่ ยน

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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74. โครงการพัฒนาคุณภาพและยกผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
สมศ.ข้ อที่ 4, 6, 9, 15

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2, 10, 12, 15, 18

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั วิชาภาษาไทยนั้นมีความสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และดารงความเป็ นชาติไทย ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนด้านนี้จึงมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ที่จะพัฒนาและปรับปรุ งอุปกรณ์บางอย่างที่ยงั ขาดเหลืออยู่ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและมีผลต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนของกลุ่มสาระฯภาษาไทยอย่างมาก
ทางกลุ่มสาระฯภาษาไทยของโรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงดาเนินการจัดโครงการเพือ่ พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
ยกระดับคุณภาพบุคลากรและนักเรี ยนของกลุ่มสาระฯภาษาไทย
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุ ภณ
ั ฑ์

และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

สาหรับใช้ในการเรี ยน

2. เพื่อให้ครู มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน

2. จัดทาเอกสารยกผลสัมฤทธิ์ ทาง

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
มีสื่อการเรี ยน

94,000

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ช่วงที่ 1 89,500 บาท

นักเรี ยนไปทัศนศึกษา 1 ครั้ง

ช่วงที่ 2 74,500 บาท
10,000

1 ต.ค. 57 - 31 ม.ค. 58

รวม 164,000 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

90

แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558
ผูป้ กครองและชุมชน

การเรี ยน O-Net
3. กิจรรมสนับสนุนการทาโครงงาน

10,000

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

โครงการกลุ่มสาระฯภาษาไทย
4. กิจกรรมวิชาการ

15,000

5. ปรับปรุ งสายไฟและท่อน้ าประปา

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

5,000

1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค. 58

74. โครงการพัฒนาคุณภาพและยกผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนการสอน(ต่ อ)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

6. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

10,000

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

7. กิจกรรมสนับสนุนการทาโครงการ

20,000

1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค. 58

หมายเหตุ

พัฒนาคุณภาพครู กลุ่มสาระฯสังคม

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

91

แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558

75. โครงการรู้รักษ์ ภาษาชาติเชิดชู ปราชญ์ กลอนกวี (วันภาษาไทย + วันสุ นทรภู่)
สมศ.ข้ อที่

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 1,3,14,15

โรงเรียนข้ อที่ 2, 7

ผู้รับผิดชอบ นายโกศล กล่อมเกตุ
หลักการและเหตุผล
ภาษาเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็ นของตนเองมานานกว่า 700 ปี นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช ทรงประดิษฐ์อกั ษร ไทยขึ้น เมื่อปื พ.ศ. 2-39 และจารึ กประวัติศาสตร์สุโขทัยบนแท่งศิลา หรื อที่เรี ยกว่า "ศิลาจาลึก" นับตั้งแต่อดีต ในปัจจุบนั เทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารที่
ทันสมัยเริ่ มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทาให้ภาษาไทยที่เป็ นประจาชาติได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีน้ ีดว้ ย ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาพูดภาษาเขียนก็เริ่ มเปลี่ยนแปลงไป
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1. เพื่อให้นกั เรี ยนรู้และเข้าใจความเป็ นมา 1. การแสดงเปิ ดโครงการชุด
ของวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ "มหัศจรรย์วรรณคดี
2. เพื่อเชิดชูเกียติสุนทรภู่กวีเอกของไทย

2. การประกวดต่งกายเลียนแบบ

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน
นักเรี ยน 2,500 คน

เรี ยนฟรี
20,000

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

26 มิ.ย. 58

ช่วงที่ 1 0.00 บาท

ครู ทึกคน

ช่วงที่ 2 20,000 บาท
26 มิ.ย. 58

รวม 20,000 บาท

3. เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการใช้ภาษา ตัวละครในวรรณคดี

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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ของนักเรี ยนรวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการ

3. การประกวดอ่านทานองเสนาะ

26 มิ.ย. 58

เรี ยนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้ 4. การประกวดเพลงใน

26 มิ.ย. 58

4.เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความ พระราชนิ พนธ์-วรรณคดี
คิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่ วมในการจัด

5. การแสดงละครเวทีจากวรรณคดี

กิจกรรม

ของสุนทรภู่

26 มิ.ย. 58

75. โครงการรู้รักษ์ ภาษาชาติเชิดชู ปราชญ์ กลอนกวี (วันภาษาไทย + วันสุ นทรภู่) (ต่ อ)

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

5. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและบทกวีไทย

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558
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76. โครงการทัศนศึกษาแหล่ งเรียนรู้นอกห้ องเรียน
สมศ.ข้ อที่

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 3

โรงเรียนข้ อที่ 2, 7

ผู้รับผิดชอบ นายโกศล กล่อมเกตุ
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบนั ได้มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้เรื่ องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็ นจริ งจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล
มุ่งเน้นในเรื่ องความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ งโดยผสมผสานสาระความรู้ใน
ด้านต่างๆอย่างได้สดั ส่วนและสมดุล การศึกษาแหล่งเรี ยนรู้นอกสถานที่ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สาคัญอย่างมากอย่างหนึ่งซึ่ งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ทาให้
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องที่ศึกษาอย่างแท้จริ ง ทั้งยังเป็ นการเสริ มสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้แก่ผเู้ รี ยนอย่างสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น เพราะการพาผูเ้ รี ยนไปทัศนศึกษานั้น ถือว่าเป็ นวิ
ธรการที่ทาให้ผเู้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรี ยนรู้และสามารพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม อีกทั้งเสริ มสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจน
ได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ 1. ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ครุ ฑ

นักเรี ยน ม. 6/1-6/7

5,920

31 ต.ค. 57

ช่วงที่ 1 97,540 บาท

ตรง

จานวน 296 คน

5,920

31 ต.ค. 57

ช่วงที่ 2 0.00 บาท

2. ทัศนศึกษาฟาร์มจระเข้

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558
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2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนนาความรู ้ไปใช้ในชีวิต

สมุทรปราการ

ประจาวัน

3. ค่ารถบัส

3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา
นอกสถานที่

ครู 18 คน

รวม 97,540 บาท
84,000

31 ต.ค. 57

4. ประเมินผล/สรุ ปผล/รายงานผล

700

31 ต.ค. 57

5. ป้ ายไวนิ ล

1,000

31 ต.ค. 57

77. โครงการแก้ ปัญหานักเรียนอ่ านไม่ ออกเขียนไม่ ได้ ระดับชั้ น ม. 1 และ ม. 4
สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สมศ.ข้ อที่

สพฐ.ข้ อที่ 1, 5, 14

โรงเรียนข้ อที่ 2,7

ผู้รับผิดชอบ นายโกศล กล่อมเกตุ
หลักการและเหตุผล
ปัจุบนั นักเรี ยนมีปัญหาเรื่ องการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง เขียนคาภาษาไทยผิด การเรี ยงรู ปประโยคย์ไม่ถูกต้อง ทาให้เขียนไม่สามารถสื่ อ
ความหมายได้ การจะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ นั้น ต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เริ่ มจากการ
สอนให้อ่านออก เขียนได้เป็ นอัยดับแรก จึงจะสามาถเรี ยนรู้ในรายวิชาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจากผลการวิเคราะห์ เด็กที่อ่อนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีปัญหาอยูท่ ี่
การอ่านโจทย์ไม่เข้าใจ ดังนั้นการอ่านออกเขียนได้ จึงเป็ นตัวแปรสาคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพการเรี ยนรู่ ไม่อาจมองข้ามได้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องนี้
จึงได้จดั กิจกรรมแก้ปัญหาการแก้ ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ สอนเสริ มในคาบว่างและหลังเลิกเรี ยน นักเรี ยน ม. 1, ม.4 อ่านออก เขียนได้
และอ่านคล่องของนักเรี ยน ม. 1 ม. 4

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

ร้อยละ 90

3,000

เรี ยนฟรี

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

3 มิ.ย.57 - 28 ก.พ. 58

ช่วงที่ 1 0.00 บาท
ช่วงที่ 2 3,000 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

95

แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558
2. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยน ม. 1 ม. 4

รวม 3.000 บาท

มีนิสยั รักการอ่าน

78. โครงการนานักเรียนเข้ าค่ ายพักแรม ลูก เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์
สมศ.ข้ อที่ 1,2,3,4,5,6

สนองมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี้

สพฐ.ข้ อที่ 2,3,5,6

โรงเรียนข้ อที่ 2

ผู้รับผิดชอบ นายลิขิต เชี่ยวนาวิน
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2551 ได้กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ งแบ่งออกเป็ นการจัดกิจกรรมตามความ
สนใจ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนได้กาหนดให้มีวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ จัดขึ้นในช่วงชั้นและและในหลักสูตรรายวิชาลูกเสือ -เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบ้ าเพ็ญ
ประโยชน์ ได้มีการจัดตั้งลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษ เพือ่ ให้เกิดต้นแบบในการสร้างนักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีมีความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดีเกิดขึ้นในตัวของตัวเอง
ของนัก และกาหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรม เพือ่ ต้องการให้นกั เรี ยนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ เพือ่ นาไปใช้ในชีวิตประจาวันการ
เข้าค่ายพักแรม คือการนาลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ มาร่ วมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ 1. เดินสวนสนามวันสถาปนากิจการ 1. ไวนิ ล 20 แผ่น

2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยะธรรมและ ลูกเสื อทย

2. เตนท์ 8 คน 4 หลัง

ค่านิยมที่พึงประสงค์

3. เข็ฒทิศ 36 อัน

2. ซ้อมการแข่งขันวิชาการ

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

เรี ยนฟรี
250

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน ก.ค. 57-ม.ค. 58

ช่วงที่ 1 250,000 บาท
ช่วงที่ 2 0.00 บาท

10,000

เดือน ก.ค. 57-ม.ค. 58

รวม 250,000 บาท

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

96

แผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2558
3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหา

3. กิจการวันวชิ ราวุธ

4. เชือกรัดชิ งขนาดต่างๆ

ความรู้ดว้ ยตนเองนักเรี ยนรู้และพัฒนาตน 4. กิจกรรมการจัดตั้งลูกเสื อกองร้อย 5. ไม้ยคู าและไม้ลวกขนาดต่างๆ
เองอย่างต่อเนื่อง

พิเศษ

เดือน ก.ค. 57-ม.ค. 58

43,200

เดือน ก.ค. 57-ม.ค. 58

0

เดือน ก.ค. 57-ม.ค. 58

166,000

เดื อน ก.ค. 57-ม.ค. 58

6. ไม้ไผ่ขนาดยาว 2 เมตร

4. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการคิด 5. กิจกรรมการอยูค่ ่ายพักแรม ม.1,2 7. เชือกมะลิลา 3 เมตร 80 เส้น
อย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ

1,000

6. กิจกรรมค่ายพักแรม ม. 3

78. โครงการนานักเรียนเข้ าค่ ายพักแรม ลูก เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์(ต่ อ)

วัตถุประสงค์
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล

กิจกรรม
7. กิจกรรมใช้สื่อการเรี ยนการสอน

เป้ าหมาย ผลผลิต/จานวนผลผลิต เงินอุดหนุน

เรี ยนฟรี
234,000

อื่นๆ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

เดือน ก.ค. 57-ม.ค. 58

5.เพื่อให้ผเู ้ รี ยน มีความรู้และทักษะที่จาเป็ น
ตามหลักสูตร
6. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทา
งาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต

แผนปฏิบัตก
ิ ารปี งบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

