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แผนปฏิบัติการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ประจาปี การศึกษา 2558
มาตรฐาน
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและ
มีสุนทรี ยภาพ

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)

1.ส่ งเสริ มสุ ขภาพและสุ นทรี ยภาพ 1. ราเพยบานสื บสานเกียรติภูมิ
2. อาหารกลางวันสาหรับนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้น

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.กนกพรรณ
ผาตะพงษ์

1.พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

3.ปฐมพยาบาล

อ.กาญจนา
มาลีพนั ธุ์

4.ป้ องกันโรคเอดส์
5.สวย หล่อ และแข็งแรง
6.ส่ งเสริ มสุ ขนิสัยที่ดีให้ชิวเี ป็ นสุ ข 2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
7.ส่ งเสริ มสุ ขภาวะด้านโภชนาการ 1.พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

อ.รัชนี เทศสี หา
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มาตรฐาน
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและ
มีสุนทรี ยภาพ

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

2.ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีสุขภาวะที่ดีมี 1.การแข่งขันกีฬาภายนอก
สุ นทรี ยภาพ
ประจาปี 2558

2.การแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ประจาปี 2558

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
1.พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้
1.พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้

1.ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและ 1.ไหว้ครู
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.ค่ายจริ ยธรรม พัฒนาจิต
4.ราเพยบานสื บสานเกียรติภูมิ

สถานะการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

อ.คาพันธ์
วรหาญ

ดร.จิตรา
ปลัดชัย
1.พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

อ.อาคม
วงศ์พงษ์คา
อ.กนกพรรณ
ผาตะพงษ์

3

มาตรฐาน
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์

ชื่อโครงการ
2.ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ส่ งเสริ มความเป็ นอัตลักษณ์
ของโรงเรี ยน

3. ผู้เรียนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่ อเนื่อง

4.พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน
ให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
1. พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
สู่ มาตรฐานการศึกษา

ชื่อกิจกรรม

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)

1.วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2.ตักบาตรในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษาและกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม
1.ประกวดมารยาทงามอย่างไทย

3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้
4.ส่ งเสริ ม
อัตลักษณ์
ให้เป็ นเลิศ

1. สอบธรรมศึกษา
1. แนะแนวการศึกษาต่อ
2. ตลาดนัดหลักสู ตรอุดมศึกษา
3.กิจกรรมแนะแนวสัญจร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

สถานะการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
นางแสงจันทร์
ผ่านเจริ ญ
นางศิริลกั ษณ์
ศรี บุญเรื อง
อ.สุ จิตรา
ทองประเสริ ฐ
อ.ศิริลกั ษณ์
ศรี บุญเรื อง
อ.กนกพรรณ
ผาตะพงษ์
และ
อ.ธันยนันท์
วังสงค์
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มาตรฐาน
3. ผู้เรียนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่ อเนื่อง

ชื่อโครงการ
1. พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
สู่ มาตรฐานการศึกษา

ชื่อกิจกรรม
4. ส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน

5.O-net Phisics on web

2.ส่ งเสริ มการใช้ภาษาไทย

6. ปี แห่งการพูดภาษาอังกฤษ
พ.ศ.2558
“ English Speaking year”
7.คริ สมาสต์
“Chistmas to ASEAN”
8. English and Chinese Camp
1.ปลอดการอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่ง
การเรี ยนรู้
1.พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้

2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา

สถานะการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดวงใจ
ศิริภิรมย์
อ.พิษณุ
ชุมยางสิ ม

อ.เบญจลักษณ์
สุ ทธิสา

อ.ไพรวรรณ
แก้วโบราณ
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มาตรฐาน

ชื่อโครงการ

3. ผู้เรียนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่ อเนื่อง

3.ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองและ
รักการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่ อง
4.เสริ มสร้างกระบวนการคิด

5.เสริ มสร้างทักษะและ
กระบวนการคิด

ชื่อกิจกรรม

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา

1.กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
การสอบ O-Net ม.3-ม.6
1.วันภาษาไทยแห่งชาติ
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
1.วันสุ นทรภู่
1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.เบญจลักษณ์
สุ ทธิสา

อ.วรรณฑา
บริ ราชเดชากุล
อ.ไพรวรรณ
แก้วโบราณ
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มาตรฐาน

ชื่อโครงการ

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการ 1. เสริ มสร้างทักษะและ
กระบวนการคิด
คิดอย่างเป็ นระบบ
คิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติสมเหตุผล
2. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการ
ทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุ จริ ต
3. พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้สู่
มาตรฐานการศึกษา
4.เสริ มสร้างกระบวนการคิด

5. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการ
ทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุ จริ ต
6.พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
สู่ มาตรฐานการศึกษา

ชื่อกิจกรรม

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)

1.OPEN HOUSE
2.ส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย
1.สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์

1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

1.O-net Phisics on web
1.วันภาษาไทยแห่งชาติ

1.ส่ งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนที่มี
ความสามารถด้านการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 2 และ 3
1.O-net Phisics on web

2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้
1.พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.อิสริ ยาภรณ์
เรื องดิลกศักดิ์
อ.นพวัลย์
สิ งห์ในเมือง
อ.สุ มนา
มิ่งขวัญ
อ.พิษณุ
ชุมยางสิ ม
อ.วรรณฑา
บริ ราชเดชากุล
อ.วิลาสิ นี
โพธิ์ นิล
อ.พิษณุ
ชุมยางสิ ม
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มาตรฐาน
5. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
ทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร

ชื่อโครงการ
1.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร

ชื่อกิจกรรม
1. การจัดซื้ อวัสดุ สื่ อการเรี ยน
การสอน

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา

2. ส่ งเสริ มทักษะความเป็ นเลิศด้าน 1. พัฒนา
วิชาการของนักเรี ยน
คุณภาพผูเ้ รี ยน
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
3. ติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์
1. พัฒนา
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
คุณภาพผูเ้ รี ยน
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

อ.อิสริ ยาภรณ์
เรื องดิลกศักดิ์
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มาตรฐาน
5. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
ทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร

ชื่อโครงการ
1.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร

2.ส่ งเสริ มการใช้ภาษาไทย

ชื่อกิจกรรม

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
4. การปรับพื้นฐานการเรี ยนของ 1. พัฒนา
นักเรี ยน
คุณภาพผูเ้ รี ยน
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
5.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 1. พัฒนา
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
คุณภาพผูเ้ รี ยน
วัฒนธรรม
6.เรารักษ์ภาษาไทย
5.พัฒนาการจัด
การศึกษาตาม
นโยบายและ
จุดเน้น
1.ปลอดการอ่านไม่ออกเขียน
2. พัฒนา
ไม่ได้
คุณภาพการจัด
การศึกษา

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.อิสริ ยาภรณ์
เรื องดิลกศักดิ์

อ.อาคม
วงษ์พงษ์คา
อ.ศิริลกั ษณ์
นิสสัยพั นั ธุ์

อ.ไพรวรรณ
แก้วโบราณ
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มาตรฐาน
5. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
ทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร

ชื่อโครงการ
2. พัฒนาหลักสู ตรกระบวนการ
เรี ยนรู ้และส่ งเสริ มกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน

ชื่อกิจกรรม
1.ส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยน
การสอน
2.แข่งขันความเป็ นเลิศทางด้าน
วิชาการสังคมศึกษา

3.พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
3.การพัฒนาทักษะและการเรี ยนรู้ 1.รณรงค์นกั เรี ยนเข้าศึกษาต่อ
สู่ มาตรฐานการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และปี ที่ 4
4. สภาพแวดล้อม สื่ อวัสดุอุปกรณ์ 1.จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนสู่
การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มการ อาเซียน
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน บุคลากร ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนให้ 1. สอบธรรมศึกษา
เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.กนกพรรณ
ผาตะพงษ์
อ.สุ พตั รา
สุ ทธาธิวงศ์
อ.สุ มนา
มิ่งขวัญ

1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้

อ.อาคม
วงศ์พงษ์คา

อ.ศิริลกั ษณ์
ศรี บุญเรื อง
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มาตรฐาน
5. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
ทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

6. พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
สู่ มาตรฐานการศึกษา

1.O-net Phisics on web

7.การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และ
สภาพแวดล้อม
8.ส่ งเสริ มการใช้ภาษาไทย

1.ส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยน
การสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
1.ปลอดการอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้

9.ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองและ
รักการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่ อง

1.กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
การสอบ O-Net ม.3-ม.6

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
1.พัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.พิษณุ
ชุมยางสิ ม
อ.ธันยนันท์
วังสงค์
อ.ไพรวรรณ
แก้วโบราณ
อ.เบญจลักษณ์
สุ ทธิสา
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ชื่อโครงการ

6. ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน 1. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการ
รักการทางาน สามารถทางาน ทางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติทดี่ ี สุ จริ ต
ต่ ออาชี พสุ จริต

ชื่อกิจกรรม
1.เครื อข่ายราเพย DS Network
2.ส่ งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนที่มี
ความสามารถด้านการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 2 และ 3
3.สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้
1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

2.เสริ มสร้างกระบวนการคิด

3.เสริ มสร้างทักษะและ
กระบวนการคิด

4.จัดซื้ ออุปกรณ์การเรี ยนการสอน
5.จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์การเรี ยนการสอน
1.วันภาษาไทยแห่งชาติ
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
1.วันสุ นทรภู่
1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

อ.วิลาสิ นี
โพธิ์ นิล
อ.สุ มนา
มิ่งขวัญ
อ.ศยมน
พันธุ์นายม
อ.วรรณฑา
บริ ราชเดชากุล
อ.ไพรวรรณ
แก้วโบราณ
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ชื่อโครงการ

6. ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน 4.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะ
รักการทางาน สามารถทางาน ในการทางานและมีเจตคติที่ดี
ร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติทดี่ ี
ต่ ออาชี พสุ จริต
7. ครู ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

1. พัฒนาครู สู่มืออาชีพ

ชื่อกิจกรรม

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
1.เปิ ดแหล่งเรี ยนรู ้จากนาข้าว
2. พัฒนา
ตามรอยพระเจ้าแผ่นดิน
คุณภาพการจัด
การศึกษา
2.เกษตรแบบชีวภาพ
1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
1. พัฒนาครู ให้มีความเป็ นเลิศด้าน 1. พัฒนา
วิชาการ
คุณภาพผูเ้ รี ยน
2. พัฒนางานทะเบียน – วัดผล
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยน
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
5.พัฒนาการจัด
การศึกษาตาม
นโยบายและ
จุดเน้น

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.อุทิศ หูไธสง

อ.เรื องศักดิ์
เทศสี หา
นายสุ ขสันต์
การสะอาด

อ.นพวัลย์
สิ งห์ ในเมือง
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7. ครู ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

ชื่อโครงการ
1. พัฒนาครู สู่มืออาชีพ

2.การเพิ่มศักยภาพคุณครู
ด้วยการศึกษาภาษามุ่งสู่ อาเซี ยน

8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้ าทีอ่ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล

1. พัฒนาผูบ้ ริ หารสู่ ผบู ้ ริ หาร
มืออาชีพ

ชื่อกิจกรรม
4.การพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดยใช้กระบวนการวิจยั
ในชั้นเรี ยน
1.การศึกษาภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเพื่อมุ่งสู่ กลุ่มประเทศ
อาเซียน
2.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู และ
นักเรี ยน
1.จัดซื้ อวัสดุอุปการณ์งานธุ รการ
และ e-Filing

2.พัฒนางานแผนงาน

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.วิลาสิ นี
โพธิ์ นิล

อ.เบญจลักษณ์
สุ ทธิสา
1.พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
5.พัฒนาการจัด
การศึกษาตาม
นโยบายและ
จุดเน้น
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา

อ.วรรณฑา
บริ ราชเดชากุล

อ.สุ มนา
มิ่งขวัญ
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9. คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุ มชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
10. สถานศึกษามีการจัด
หลักสู ตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน

11. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการ
ทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

ชื่อโครงการ
1.ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

1. เสริ มสร้างทักษะและ
กระบวนการคิด

ชื่อกิจกรรม
1.ชุมชนสัมพันธ์
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวันแม่ราเพย
- ร่ วมกิจกรรมวันทหารผ่านศึก
1. OPEN HOUSE

2. พัฒนาหลักสู ตรกระบวนการ 1. พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
เรี ยนรู ้และส่ งเสริ มกิจกรรมพัฒนา 2. เยีย่ มบ้านนักเรี ยน
ผูเ้ รี ยน
1. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และ
1.พัฒนาสานักงานวิชาการ
สภาพแวดล้อม

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

อ.อิสยาภรณ์
เรื องดิลกศักดิ์
1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

ดร.จิตรา ปลัดชัย
2.พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

อ.อิสยาภรณ์
เรื องดิลกศักดิ์
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11. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการ
ทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

ชื่อโครงการ
1. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และ
สภาพแวดล้อม

ชื่อกิจกรรม
2. พัฒนาศูนย์วทิ ยบริ การ
(Resource Center)
3.พัฒนางานโสตทัศนศึกษาซ่อม
บารุ งห้องโสตทัศนูปกรณ์
4.ซ่อมบารุ งห้องโสตทัศนูปกรณ์
5.พัฒนาสานักงานกลุ่มบริ หาร
ทัว่ ไป

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้
5.พัฒนาการจัด
การศึกษาตาม
นโยบายและ
จุดเน้น

6. ธนาคารขยะรี ไซเคิล
7.ห้องปฏิบตั ิการ
คณิ ตศาสตร์

1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดวงใจ
ศิริภิรมย์
อ.วิลาสิ นี
โพธิ์ นิล
ดร.จิตรา
ปลัดชัย

อ.เบญญาภา
สาระผล
อ.ปิ ยาณี
จันทภูมิ
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ชื่อโครงการ

1. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และ
11. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ สภาพแวดล้อม
ส่ งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

2. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริ การที่
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

ชื่อกิจกรรม
8.พัฒนาและปรับปรุ งบารุ ง
คอมพิวเตอร์
9.พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตภายใน
โรงเรี ยน
10.พัฒนาปรับปรุ งห้องสมุดกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ )
11.การปรับปรุ งและบารุ งรักษา
สภาพแวดล้อมสภาพภูมิทศั น์และ
ระบบสาธารณูปโภค
1. พัฒนาสานักงานบริ หารบุคคล
และบริ เวณใกล้เคียง

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.ศุภกิตติ์
ใจเอ็นดู
อ.นันทนา
สุ วรรณปา

3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้

อ.วิลาสิ นี
โพธิ์ นิล
อ.ทองเพชร
รัตนธรรม
อ.มงคล
วันสาสื บ
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ชื่อโครงการ

11. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่ งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

2. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริ การที่
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
4.จัดสภาพแวดล้อมและ
การบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

12. สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
13. สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม
สนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็ นสังคม
แห่ งการเรียนรู้

ชื่อกิจกรรม
2.พัฒนางานบริ หาร
งบประมาณ

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้

1. จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและวัสดุ
สานักงาน

1.ปรับปรุ งสานักงาน/ห้องเรี ยน/
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา/
สวนภาษาอังกฤษ
2.ปรับปรุ งห้องประชาสัมพันธ์
1.พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
ในโรงเรี ยน
2.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
1.เสริ มสร้างทักษะและ
1.OPEN HOUSE
กระบวนการคิด

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.ศยมน
พันธุ์นายม

อ.คาพันธ์
วรหาญ

2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา

1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

อ.เบญจลักษณ์
สุ ทธิสา
อ.พิษณุ
ชุมยางสิ ม
อ.ศิริลกั ษณ์
นิสสัยพันธุ์
อ.อิสริ ยาภรณ์
เรื องดิลกศักดิ์
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13. สถานศึกษามีการสร้ าง
ส่ งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ ง
การเรี ยนรู้

ชื่อโครงการ
1.เสริ มสร้างทักษะและ
กระบวนการคิด
2.พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน
ให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
3.พัฒนาการเรี ยนรู ้สู่การบริ การ
สังคม

ชื่อกิจกรรม
2.พัฒนาเครื อข่าย
1. สอบธรรมศึกษา
1.จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์งานปฏิคม
โรงเรี ยน

4.พัฒนาสถานศึกษาและชุมชนให้ 1.สวนสมุนไพร
เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
2.ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้
2.พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
5.พัฒนาการจัด
การศึกษาตาม
นโยบายและ
จุดเน้น

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ศิริลกั ษณ์
ศรี บุญเรื อง

อ.รัชนี
เทศสี หา

1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
ดร.จิตรา
ปลัดชัย

19

มาตรฐาน

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

14. การพัฒนาสถานศึกษาให้ 1.ส่ งเสริ มอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน 1.ปฐมนิเทศนักเรี ยน
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
1.ประกวดมารยาทงามอย่างไทย
ปรัชญาและจุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้ 2.ส่ งเสริ มความเป็ นอัตลักษณ์
ของโรงเรี ยน
3.ส่ งเสริ มสุ ขภาพและสุ นทรี ยภาพ 1. สวย หล่อ และแข็งแรง
4.ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีสุขภาวะที่ดีมี 1.การแข่งขันกีฬาภายนอก
สุ นทรี ยภาพ
ประจาปี 2558
2.การแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ประจาปี 2558
15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 1.ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและ 1.พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ พัฒนาและ
ส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับ
คุณภาพสู งขึน้

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
4.ส่ งเสริ ม
อัตลักษณ์
ให้เป็ นเลิศ
1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
1.พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
3.สร้างเสริ ม
สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้
1. พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ดร.จิตรา
ปลัดชัย
อ.สุ จิตรา
ทองประเสริ ฐ
อ.กาญจนา
มาลีพนั ธุ์
อ.คาพันธ์
วรหาญ

ดร.จิตรา
ปลัดชัย
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ชื่อโครงการ

15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 2.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ พัฒนาและ
ส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับ
คุณภาพสู งขึน้

3. พัฒนาหลักสู ตรกระบวนการ
เรี ยนรู ้และส่ งเสริ มกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน

4. พัฒนาครู สู่มืออาชีพ

ชื่อกิจกรรม

สนองกลยุทธ์
(ข้ อที่)
1. ส่ งเสริ มทักษะความเป็ นเลิศด้าน
1. พัฒนา
วิชาการของนักเรี ยน
คุณภาพผูเ้ รี ยน
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
2. ติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์
1. พัฒนา
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
คุณภาพผูเ้ รี ยน
2. พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
1.ส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยน
1. พัฒนา
การสอน
คุณภาพผูเ้ รี ยน
2.แข่งขันความเป็ นเลิศทางด้าน
1. พัฒนา
วิชาการสังคมศึกษา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
1. พัฒนาครู ให้มีความเป็ นเลิศด้าน 1. พัฒนา
วิชาการ
คุณภาพผูเ้ รี ยน

สถานะ
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.อิสริ ยาภรณ์
เรื องดิลกศักดิ์

อ.กนกพรรณ
ผาตะพงษ์
อ.สุ พตั รา
สุ ทธาธิวงศ์
นายสุ ขสั นต์
การสะอาด

