
โรงเรียนธีรศาสตร์ 
สารบัญ 

ก 

 

ค าน า 
 

การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศจ าต้องใช้หลักการการบริหาร  โรงเรียนธีรศาสตร์ในฐานะท่ีเป็น
องค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้วยหลักการของวงจรคุณภาพเดมมิ่ง ( Demming’ Cycle ) คือ 
วางแผน (Plan) กระท าตามแผน (Do) ประเมินแผน (Check) และน าผลการประเมินไปพัฒนา (Action)  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
และบุคลากรทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานบรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดย ใช้ กระบวนการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วม   ซึ่ ง
คณะท างานไดท้ าความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาตามเป้าหมายแต่ละปีอย่างชัดเจน เพ่ือน าสู่การจัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปกีารศึกษา 2559  

เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเปลี่ยนแปลง   โรงเรียนจึงน าแนวทางการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 
21 และประชาคมอาเซียนมาสู่โครงการ  งาน  และกิจกรรม  ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 ฉบับนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นเอกสารที่
มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ
จะน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 ฉบับนี้ไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนธีรศาสตร์สืบต่อไป 

 จึงขอประกาศใช้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป 

 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

 โรงเรียนธีรศาสตร์ 
                  23 พฤษภาคม   2559 
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โรงเรียนธีรศาสตร์ 
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1 

 

บทท่ี 1 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อโรงเรียน   ธีรศาสตร์      ตั้งอยู่เลขที่  37/3      หมู่  16      ถนน  แสงชูโต  ต าบล  ท่าผา    

อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี    สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์    032-
743192 , 032-371041, โทรสาร 032 – 743192  e-mail   theerasartt๙@gmail.com   website :  
www.theerasart.ac.th                                   
 1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้ง วันที่ 17 พฤษภาคม 2512 
 1.3 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.4 เนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา 
 1.5 เขตพื้นที่บริการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2 

1.6 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เขตราชบุรี 

(โรงเรียนในเครือคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต 2 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอนประเภทสามัญศึกษา ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สังฆมณฑลราชบุรี โดยมุขนายกเปโตร คาเร็ตโต มีนโยบายย้าย “โรงเรียนไพบูลย์วิทยา” ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณวัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พ่ึง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มาอยู่ที่บริเวณวัดคาทอลิกแม่
พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนธีรศาสตร์” 
โดยมอบหมายให้บาทหลวงเซี่ยงเก็ง มุ่ยเส็ง ด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนซึ่ง “อักแนสประชุม วังตาล” ได้ถวาย
ที่ดินให้กับสังฆมณฑลราชบุรี และ “เทเรซา ช้อย แสงเทียน” ได้ถวายเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรก จนได้รับ
อนุญาตให้เปิดท าการสอนระดับประถมศึกษาแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในปีการศึกษา 
2512 มีจ านวนนักเรียน 248 คน ครู 9 คน และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย 
แสงเทียน)  

 

แผนที่โรงเรียน 
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2 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 

 
ปีการศึกษา 2513 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7    
ปีการศึกษา 2514 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบ 

สหศึกษา 
ปีการศึกษา 2517 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับอนุบาล 1-2   
ปีการศึกษา 2519 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2  

ชั้น  (อาคารอักแนสประชุม  วังตาล)   
ปีการศึกษา 2523 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่  3 เป็นอาคารคอนกรีตชั่วคราว  ชั้น

เดียว(อาคารยุพิน  จิตต์เจริญ) 
ปีการศึกษา 2526 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่  4  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2  

ชั้น (อาคารยอแซฟ) 
ปีการศึกษา 2528 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่  5 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2   

ชั้น  ผู้เรียน ด้านครูผู้สอนและด้านผู้บริหาร ผลการประเมินคือมีคุณภาพอยู่
ในระดับดี  ทุกมาตรฐาน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) และ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา 2531  ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย  
แสงเทียน) และอาคารเรียนหลังที่ 5 (อาคารยวงบอสโก) จากอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3 ชั้น 

ปีการศึกษา 2532 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนซึ่งต่อเติมจากอาคารเรียนหลังที่ 1 และ 2  
เป็น 3 ชั้น ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเปิดท าการสอนก่อนประถมเป็น
อนุบาลปีที่ 1-3 

ปีการศึกษา 2535 รื้อโรงพลศึกษาหลังเล็กเพ่ือก่อสร้างห้องสมุดมาตรฐาน เป็นอาคารถาวรชั้น
เดียว เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2536 

ปีการศึกษา 2536 ปรับพ้ืนที่ข้างสนามฟุตบอลด้านหลังโรงเรียนติดคลองชลประทาน และท า
การ ก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสังฆมณฑลราชบุรี 

ปีการศึกษา 2537 เริ่มรื้อห้องน้ าอาคาร 3 ซึ่งเป็นอาคารอนุบาล เพ่ือสร้างสระว่ายน้ า    และ
อาคาร8 เหลี่ยม เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์  

ปีการศึกษา 2538 ปรับห้องสมุดประถมเป็นห้อง Computer ระดับมัธยม ส่วนห้อง 
Computer เดิมใช้เปิดสอนระดับประถม 1-6 

ปีการศึกษา 2539 จัดท าป้ายโรงเรียนข้างถนนแสงชูโต โดยท าเป็นป้ายมีฐานเป็นเหล็กที่มี
ความมั่นคงแข็งแรงถาวร  รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง 

ปีการศึกษา 2540 ท าหลังคากันแดด กันฝนบริเวณอาคารยวงบอสโก อาคาร  8   เหลี่ยม 
และสระว่ายน้ า  รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อ
การท างานของครู 

ปีการศึกษา 2541 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน โรงอาหาร  
รวมทั้งการสร้างสนามเด็กเล่นส าหรับนักเรียนและปรับปรุงอาคารสถานที่
ส าหรับนักเรียนอนุบาล 

ปีการศึกษา 2542 ปรับปรุงห้องสุขา ห้องสมุด ห้องประชุม  รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร
เรียนหลังที่ 6 (อาคารอันนา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เป็น
อาคารอนุบาล 1 และห้องศูนย์การเรียนรู้อนุบาล และได้รับอนุญาตให้รับ
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นักเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 9,523 คน  และสร้างบ้านพักรับรอง 2 ชั้น ส าหรับ
เป็นที่พักบุคลากรของโรงเรียน  ในปีการศึกษา 2542 มีการก่อตั้งชมรม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรศาสตร์ด้วย 

ปีการศึกษา 2543 สร้างสนามเด็กเล่นเพ่ิมเติม และด าเนินการเช่าที่ดินของการทางรถไฟเพ่ือ
น าไปสร้างแปลงเกษตรด้านหน้าโรงเรียนติดทางรถไฟเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง 

ปีการศึกษา 2544 ปรับปรุงวงโยธวาฑิตของโรงเรียน โดยการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติม  
ปีการศึกษา 2545  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมส าหรับนักเรียน และครู 
ปีการศึกษา 2546 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) (สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2547 
ทั้งด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนและด้านผู้บริหาร ผลการประเมินคือมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี  ทุกมาตรฐาน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) และ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา 2549 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 25 ธันวาคม 
2549  ผลการตรวจเยี่ยม คือ ผลการจัดการเรียนของโรงเรียนได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ ทุกมาตรฐาน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา 
(ปฐมวัย) และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2550    สร้างหลังคาด้านหน้าสระว่ายน้ า และหลังคาเชื่อมระหว่างห้องสมุดกับ
อาคารอักแนส 

ปีการศึกษา 2551  จัดสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น(อาคารเปาโล) เพ่ือเป็นห้องประกอบการต่างๆ
และห้องประชุม สร้างห้องน้ าหญิง สร้างห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถม  
และห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมใหม่  

ปีการศึกษา 2552 ท าหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารยอแซฟกับอาคารอักแนส เพ่ือรองรับส าหรับ
เป็นโรงอาหารและลานท ากิจกรรมส าหรับอนุบาล 

ปีการศึกษา 2553    ปรับปรุงและสร้างสุขาอนุบาล รวมทั้งการปรับปรุงห้องสมุด การติดตั้ง
โปรแกรมรองรับการยืมคืนหนังสือและโปรแกรมการเข้าออกของนักเรียน
อนุบาลด้วยระบบบาร์โค้ด  

ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน รวมทั้งการก าหนดและประกาศอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2555 บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ผู้อ านวยการ และบาทหลวงปิติศักดิ์  พงศ์จิระ
พันธุ์   ผู้จัดการ ย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา 
มาแทนต าแหน่ง แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการโรงเรียนได้มี
การปรับปรุงห้องน้ าครูชาย-หญิง และห้องน้ านักเรียนชาย-หญิง ด้วย
งบประมาณ 2,100,000 บาทโรงเรียนได้มีการปรับปรุงบริเวณเวที
หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 36 ตัว ครอบคลุม
ภายในและภายนอกบริเวณหน้าโรงเรียน ในปีนี้มีจ านวนครู 113 คน และ
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นักเรียนจ านวน 2,305 คน โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทน
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ า ติดตั้งสไลเดอร์สระอนุบาล และ
สระใหญ่พร้อมหลังคา ด้วยงบประมาณ 4,500,000 บาท ปรับปรุงห้องน้ า
อนุบาล 2-3 และอ่างล้างมือ ด้วยงบประมาณ 700,000 บาท จัดซื้อเครื่อง
เล่นอนุบาลและปรับปรุงบริเวณสนามเล่น ด้วยงบประมาณ 583,300 บาท 
ในปีนี้มีจ านวนครู 113 คน มีจ านวนนักเรียน 2,280 คน โดยมีบาทหลวง
ธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 

 ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงห้องน้ าครูชาย – หญิง ห้องน้ านักเรียนชาย-หญิงระดับประถมและ 
ระดับปฐมวัย   ปรับปรุงที่หน้า – แปรงฟันและล้างมือระดับปฐมวัย 
สร้างสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัยปีที่ ๒ – ๓  เพ่ิมเติม  จัดซื้อโต๊ะเรียน 
คอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  จ านวน ๔๒  ชุด   
จัดท าห้องเรียนต้นแบบ Model  Classroom สาระภาษาต่างประเทศ ๑  
ห้องเรียน  จัดสร้างห้องอาหารระดับอนุบาล  เปิดการเรียนการสอน  

Intensive  English  Program ทุก 
ระดับชั้น 

1.3 ข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ 
1. อาคารเรียนจ านวน       2    หลัง  
2. ห้องส้วมจ านวน      40   ห้อง   
3. ห้องน้ าจ านวน     1   ห้อง    
4. สระว่ายน้ า         1   สระ    
5. สนามเด็กเล่น       2     สนาม    
6. สนามกีฬาจ านวน 5 สนาม ได้แก่ ฟุตบอล   สนามบาสเกตบอล  สนามวอลเลย์บอล   สนาม 
     ตะกร้อ   
7. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   15  ห้องเรียน  

                     -     ชั้นอนุบาล 1 จ านวน  5 ห้องเรียน 
  -     ชั้นอนุบาล 2 จ านวน  5  ห้องเรียน 
  -     ชั้นอนุบาล 3 จ านวน  5  ห้องเรียน 

8. จ านวนห้องพิเศษ 
  -     ห้องวิทยาศาสตร์             1    ห้อง     
  -     ห้องคอมพิวเตอร์             1    ห้อง     
  -     ห้องปฏิบัติการทางภาษา    1    ห้อง     
  -     ห้องพยาบาล                  1    ห้อง     
  -     ห้องสมุด         1    ห้อง     
  -     ห้องธุรการ                     1    ห้อง     
   -     ห้องศูนย์การเรียนรู้           1    ห้อง  
  -     ห้องพักครู           1    ห้อง 
  -     ห้องอาหาร   1 ห้อง 
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1.4 ประวัติผู้บริหาร 
ปีการศึกษา ชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

2512 พระสังฆราช เปโตร  คาเร็ตโต เจ้าของ 
2512 บาทหลวงเซี่ยงเก่ง  มุ่ยเส็ง แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
2512 นางบุญยิ่ง  ลิ้มศฤงคาร แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  ครูใหญ่ 
2516 บาทหลวงหลุยส์  ฟอรีอัสตี แทนผู้รับใบอนุญาต 
2516 นางยุพิน   จิตต์เจริญ ผู้จัดการ 
2516 นางดรุณี   อิ่มอุดม ครูใหญ่ 
2519 ซิสเตอร์นรา   นิยมไทย ครูใหญ่ 
2520 นางสาวบุญญา  อุ่นจัตตุรพร ผู้จัดการ 
2520 นางซ่อนกลิ่น   มั่นใจ ครูใหญ่ 
2520 บาทหลวงด ารัส   ลิมาลัย แทนผู้รับใบอนุญาต 
2523 บาทหลวงสมกิจ   นันทวิสุทธิ์ แทนผู้รับใบอนุญาต 
2523 นางสาวอารี   ม่วงโมรี ผู้จัดการ 
2526 นางสาวส้มลิ้ม   เล้งพ่วง ผู้จัดการ 
2526 บาทหลวงสุรพล   เนื้อจีน    แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  ครูใหญ่ 
2532 บาทหลวงวีรพันธ์   แก้วมังกร    แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  ครูใหญ่ 
2533  บาทหลวงชูศักดิ์   สิริสุทธิ์   แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  และ ครูใหญ่ 
2538   บาทหลวงสกล   ปันฉาย   แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  และ ครูใหญ่ 
2539   บาทหลวงสิทธิพล   พานิชอุดม   แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  และครูใหญ่ 
2544   บาทหลวงชูชาติ   ประสูตร์แสงจันทร์   แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ  ครูใหญ่ 
2548 บาทหลวงประสงค์   ยนปลัดยศ   แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 
2552 บาทหลวงอภิสิทธิ์   กฤษเจริญ    แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  และผู้อ านวยการ 
2554 บาทหลวงวุฒิชัย   อ่องนาวา แทนผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อ านวยการ 
2554 บาทหลวงปิติศักดิ์   พงศ์จิรพันธุ์    ผู้จัดการ 

2555-ปัจจุบัน    บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  และผู้อ านวยการ 
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1.5 ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล     บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา 
 โทรศัพท์   032-743192                      e-mail  theerasartt9@gmail.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด      ประกาศนียบัตรบัณฑิต      สาขา   วิชาชีพครู 
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2555  จนถึง  ปัจจุบัน  เป็นเวลา  4  ป ี -  เดือน 
 
1.6 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2558) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกจังหวัด 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น    523   คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 5 77 67 144 1 : 29 
อ.2 5 75 104 179 1 : 36 
อ.3 5 110 90 200 1 : 40 
รวม 15 262 261 523 1 : 35 

 3) อัตราส่วนครู : นักเรียน =   1 : 26 

 
1.7  ข้อมูลครูและบุคลากร ( ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2558 ) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
งาน 

ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

1 บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา 51 22 แทนผู้รับ
ใบอนุญาต/
ผู้อ านวยการ 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู - 

2 นายไพยนต์  มนิราช 59 38 คร ู คบ. พลศึกษา พลศึกษา 
3 นางผ่องพรรณ   สู้เสงี่ยม 39 2 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 1 
4 นางสาววรรณา  แซ่เล้า 53 24 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 1 
5 นางอนงค์      บุญมี 51 5 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู อนุบาล 1 
6 นางสาวเตือนตา  แก้วบรรจง 48 20 คร ู อคศ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 1 
7 นางสาวดวงพร  พุฒจิระ 53 33 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 1  
8 นางอัมพร  ภักดี 49 25 คร ู คบ. คหกรรม อนุบาล 2 
9 นางจินตนา  นิสัยตรง 45 21 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 
10 นางสาวดวงตา  ไผทฉันท์ 51 30 คร ู คบ. คหกรรม อนุบาล 2 
11 นางสาวไพรินทร์  เจริญผล 45 13 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 
12 นางสมใจ  รัตนพรชัย 53 22 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 
13 นางสาวอุไรวรรณ  เซี่ยงลี้ 59 34 คร ู คบ. สุขศึกษา อนุบาล 3 
14 นางกัญญา  ฉายาบรรณ์ 54 34 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3 
15 นางพรกมล  แสงสุระธรรม 48 21 คร ู คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ อนุบาล 3 
16 นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล 50 22 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3 
17 นางสาวชุติมา  สุถาพร 46 22 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3 
18 นายอนันต์  สัจจาศีล 52 23 คร ู คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ว่ายน้ า 

mailto:theerasartt9@gmail.com
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
งาน 

ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

19 นางสาวจีรนุช  ทาค า 36 9 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู อนุบาล 3 
20 นางสาวศยามล   ว่องแก้ว 31 5 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู คอมพิวเตอร์ 
21 นางสาวจันทรา  เลิศวิลัย 31 6 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ธุรการ 
22 นางสาวเสาวลักษณ์  พุทธคุณพิทักษ์ 26 1 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ภาษาจีน 
 

 อายุครูโดยเฉลี่ย    47  ปี  
 อายุงานครูโดยเฉลี่ย   20  ปี 
 

1.8 ข้อมูลงบประมาณ 
 

 
 

 
 
 

48.79 

47.91 

3.3 

งบประมาณรายจ่าย 

งบด าเนินการ/เงินเดือน ค่าจ้าง 

งบพัฒนาคุณภาะการจัดการศึกษา 

งบเหลือ 

60.19 

39.81 

0 

งบประมาณรายรับ 

เงินงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 

เงินอื่นๆ 
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1.9 การบริหารจัดการศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนธีรศาสตร์   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 กลุ่มงานบริหาร  ได้แก่กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่ม
งานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กลุ่มงานจิตตาภิบาล  ผู้บริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA และ SBM 

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายอบรมศึกษา 

ผู้จัดการ 

ผู้รับใบอนุญาต 

มุขนายก 

กรรมการบริหารโรงเรียน 

ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ศูนย์วิชาการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง 

นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน  

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นางสมใจ  รัตนพรชัย 

1. งานอาคารเรียน อาคาร 
ประกอบ 

2. งานสภาพแวดล้อม 
ภายในภายนอก 

3. งานสุขาภิบาล 
4. งานพัฒนา ปรับปรุง

ซ่อมแซม 

หัวหน้างานกจิการนักเรียน
นางสาวดวงตา  ไผทฉันท์ 

1. งานระเบียบวินัย 
2. งานบริการนักเรียน 
3. งานกิจการนักเรียน 
4. ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
 

หัวหน้างานธุรการ 
นางสาวสุอังคณา  ทรัพย์เย็น 

1. งานสารบรรณ 
2. งานบริการ ข้อมูล

ข่าวสาร 
3. งานทะเบียนนักเรียน 
4. งานประชาสัมพันธ์ 
 

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 
นางสาวชุติมา  สุถาพร 

1. งานบริการชุมชน 
2. งานสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชน 
3. งานชมรมผู้ปกครอง   

ครู และศิษย์เก่า 
 

1. งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. งานวัดและประเมินผลการเรียน 
5. งานสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลย ี
6. งานนิเทศการศึกษา 
7. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 

ศิลปะ วัฒนธรรม และเครือข่าย 

1. งานงบประมาณ และบัญชีการเงิน 
2. งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ 
3. งานวางแผนและติดตามการใช้

งบประมาณ 
 

1. งานวางแผนบุคลากรและก าหนด
ภาระงาน 
2. งานแต่งต้ังและถอดถอนบุคลากร 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 
4. งานสวัสดิการขวัญและก าลังใจ 

1. งานค าสอนและคริสต์ศาสนา 
2. งานกิจกรรมคาทอลิก 
3. งานศาสนสัมพันธ์ 
4. งานส่งเสริมอัตลักษณ์เอกลักษณ์ 
 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารบุคลากร 

นางจุไรพร  สวัสดิร์ักษ์กุล 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไป 

นางสาวดวงตา  ไผทฉันท ์

 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

จิตตาภิบาล 
นางสาวจีรนุช  ทาค า 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ 

นางสาวดวงพร  พฒุจิระ 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารงบประมาณ 

นางสาวศยามล  ว่องแก้ว 
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1.10 หน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2558 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นไปตาม

โครงสร้างการบริหารงานด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอแต่งตั้งหน้าที่และมอบหมาย
งานรับผิดชอบการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานจิตตาภิบาล ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหาร 
  บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา ผู้อ านวยการ / ประธาน  
  นางวรรณี  จันวัฒนาวงศ์ ที่ปรึกษา 
  นายไพยนต์  มนิราช  ที่ปรึกษา 
 2. กลุ่มงานต่างๆ 

1.  กลุ่มงานบริหารวิชาการ   
 นางสาวดวงพร  พุฒจิระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย 
 นางกัญญา  ฉายาบรรณ์ หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 3  กรรมการ 
 นางจินตนา  นิสัยตรง  หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 2  กรรมการ 
 นางอนงค์  บุญมี  หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 1  กรรมการ 
 นางสาวสมรศรี  รุ่งทิพย์เจริญ กรรมการ 
 1.1 งานวิชาการอนุบาล 1 
 นางอนงค์  บุญมี  หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 1 
 นางสาววรรณา  แซ่เล้า  ผู้ช่วยงานวิชาการอนุบาล 1 
 นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม  กรรมการ 
 นางสาวเตือนตา  แก้วบรรจง กรรมการ 
 นางสาวกัญญาภัค บุญพวง  กรรมการ 

1.2 งานวิชาการอนุบาล 2 
 นางจินตนา  นิสัยตรง  หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 2 
 นางสาวไพรินทร์  เจริญผล  ผู้ช่วยงานวิชาการอนุบาล 2 
 นางอัมพร  ภักด ี  กรรมการ 
 นางสาวดวงตา  ไผทฉันท์ กรรมการ 
 นางสมใจ  รัตนพรชัย กรรมการ 

1.3 งานวิชาการอนุบาล 3 
 นางกัญญา  ฉายาบรรณ์ หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 3 
 นางพรกมล  แสงสุระธรรม ผู้ช่วยงานวิชาการอนุบาล 3 
 นางสาวอุไรวรรณ เซี่ยงลี้  กรรมการ 
 นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล กรรมการ 
 นางสาวชุติมา  สุถาพร  กรรมการ 
 

2.  กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลปฐมวัย  
 นางอัมพร  ภักด ี  ผู้ช่วยงานบริหารบุคคลปฐมวัย 
 นางสาววรรณา  แซ่เล้า  กรรมการ 
 นางสาวสนธยา  สมณะ  กรรมการ 
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3.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 นางสาวดวงตา  ไผทฉันท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย 
3.1 งานสัมพันธ์ชุมชน 

 นางสาวชุติมา  สุถาพร  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย 
 นางสาวไพรินทร์  เจริญผล  ผู้ช่วยงานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวยั 
 นางสาวกัญญาภัค บุญพวง  กรรมการ 
 นางสาวศิลาพร  พวงกุหลาบ กรรมการ 
 นางสาวสวนิตย์  วุฒิวงศ์กานนท์ กรรมการ 
 MISS  starrbelle   กรรมการ 

3.2 งานอาคารสถานที่ 
 นางสมใจ  รัตนพรชัย หัวหน้างานอาคารสถานที่ปฐมวัย 
 นางสาวอุไรวรรณ เซี่ยงลี้  ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ปฐมวัย 
 นางสาวเตือนตา  แก้วบรรจง กรรมการ 
 นางสาวนิตยา  ศรีทัต  กรรมการ 
 นางสาวกานดา  วงศ์สัมพันธ์เวช กรรมการ 
 นายอนันต์  สัจจาศีล  กรรมการ 

3.3 งานกิจกรรมนักเรียน 
 นางสาวดวงตา  ไผทฉันท์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนปฐมวัย 
 นางพรกมล  แสงสุระธรรม ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนปฐมวัย 
 นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม  กรรมการ 
 นางสาววรรณา  พุมมา  กรรมการ 
 นางสาววรรณา  วังกาญจน์ศิริกุล กรรมการ 
 3.4 งานธุรการ 
 นางสาวจันทรา  เลิศวิลัย  หัวหน้างานธุรการปฐมวัย 

4.  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
นางสาวศยามล  ว่องแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย 

5.  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
 นางสาวจีรนุช  ทาค า  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาลปฐมวัย 
 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธคุณพิทักษ์ กรรมการ 

1.11 โครงสร้างหลักสูตร 
    โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพ่ือให้ครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กได้ปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมกับวัย  ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจึงก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

ช่วงอาย ุ อายุ 3 - 5 ป ี
สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

  ด้านร่างกาย  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
  ด้านอารมณ์และ จิตใจ  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
  ด้านสังคม  ธรรมชาติรอบตัว 
  ด้านสติปัญญา  สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน 3 ปีการศึกษา 
 
 
 

1.12 แหล่งเรียนรู้ภายในและแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

สาระการเรียนรู้ 

สา
ระ

ที่ 
1 

สา
ระ

ที่ 
2 

สา
ระ

ที่ 
3 

สา
ระ

ที่ 
4 

1. วัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร      
2. อนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของบุคลากรธีร

ศาสตร์ 
    

3. วัดน้อยประจ าโรงเรียน     
4. ห้องค าสอนและกิจกรรมคาทอลิก     
5. สวนพฤกษศาสตร์  (ข้างสระว่ายน้ า)     
6. ห้องสารสนเทศ      
7. ห้องสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับครู      
 

8. มุมสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาค้นคว้า (คอมพิวเตอร์ใน
ห้องสมุด) 

    

9. เรือนและศาลาทรงไทย     
10. ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนใต้อาคารเปาโล,      
11. ห้องเรียนต้นแบบ Model  Classroom  สาระภาษาต่างประเทศ     
12. ห้องพัฒนาทักษะภาษา     
13. ผนังแผนที่และผังโรงเรียนธีรศาสตร์     
14. ส่วนหย่อมเรียนรู้สัญลักษณ์ชาติไทย     
15. ลานเรียนรู้อักษร และตัวเลข (หน้าตึกยอแซฟ)     
16. ซุ้มเกียรติภูมิธีรศาสตร์      
17. ห้องผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่ชุมชน     
18. ลานเรียนรู้บาติก     
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แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

สาระการเรียนรู้ 

สา
ระ

ที่ 
1 

สา
ระ

ที่ 
2 

สา
ระ

ที่ 
3 

สา
ระ

ที่ 
4 

19. ก าแพงเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีไทย (ก าแพงด้านในติดสนาม
ฟุตบอล การละเล่น ขนม กีฬา ฯลฯของไทย) 

    

20. ห้องปฐมพยาบาล     
21. สวนสุขภาพและพัฒนาการตามวัย     
22. ห้องทดลองและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
23. สวนกล้วยน้ าหว้า     
24. สวนมะม่วง     
25. หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์     
26. สระว่ายน้ า     
27. ห้องศูนย์การเรียนรู้     
28. ห้องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย     

 
 

 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

สาระการเรียนรู้ 
สา

ระ
ที่ 

1 

สา
ระ

ที่ 
2 

สา
ระ

ที่ 
3 

สา
ระ

ที่ 
4 

29.  สระน้ าทิพย์โกสินารายณ์     
30.  โบราณสถานพงตึก     
31.  พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วง     
32.  ตลาดลูกแก     
33.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านครก     
34.  วัดดงสัก     
35. แม่น้ าแม่กลอง     
36. ทางรถไฟสายมรณะ     
37. การปลูกข้าวชาวนาไทย     
38. สุนทรีแลนด์     
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   วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สาระการเรียนรู้ 

สา
ระ

ที่ 
1 

สา
ระ

ที่ 
2 

สา
ระ

ที่ 
3 

สา
ระ

ที่ 
4 

1) พระอาจารย์จากวัดดอนขมิ้นให้ความรู้เรื่องธรรมะ     
2) คุณวันดี    แซ่เล้า ให้ความรู้เรื่องการพับดอกกุหลาบด้วยใบเตย     
3) คุณวันดี    แซ่เล้า ให้ความรู้เรื่องการท ากระทงด้วยใบตอง     
4) คุณกิตติยา   ศรีสกุล  ให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว     
5) คุณทองใบ  นิสัยตรง  ให้ความรู้เรื่องการท าขนมไทย     
6) มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง     
7) มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี     
8) กลุ่มแม่บ้านดอนขมิ้น ให้ความรู้เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย     
9) คุณฉิมมะลี     อาจน้อย  ให้ความรู้เรื่องการท าปลานิลแดดเดียว     
10) คุณจารุวัฒน์     คงจร   ให้ความรู้เรื่องการดับเพลิง     
  
1.13 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชน  และภูมิประเทศบริเวณโรงเรียน เป็นที่ราบลุ่มที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 

6 – 10 เมตร มีอาณาเขตติดกับแม่น้ าแม่กลอง จึงมีสภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ลักษณะดินเป็นดินเนื้อละเอียดปลูกพืชได้ดี      ทิศเหนือ จรดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต าบลดอน
ขมิ้น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   ทิศใต้ จรดต าบลปากแรด อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี    
ทิศตะวันออก จรด อบต.หนองงูเหลือม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   ทิศตะวันตก จรดต าบลลาดบัว
ขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จ านวนประชากร ประมาณ  18,000  คน   ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม     การคมนาคมและการขนส่ง  สะดวกรวดเร็ว มีโบราณสถานสระน้ า
ศักดิ์สิทธิ์โกสินารายณ์ หรือที่ประชาชนท้องถิ่นเรียกว่า “สระน้ าทิพย์” ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ   

 2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือ พนักงานบริษัท/รับจ้าง 
ร้อยละ 54.69 ค้าขาย ร้อยละ 24.10 เกษตรกร ร้อยละ 5.17  รับราชการ ร้อยละ 14.34 รัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 1.72 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 150,000 บาท  นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ  96.37 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ  3.63  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  2  คน  

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
          โรงเรียนตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโต มีรถประจ าทางวิ่งผ่าน การคมนาคมสะดวก มีแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญอยู่ใกล้โรงเรียน เช่น โบราณสถานดงสัก  สระน้ าศักดิ์สิทธิ์ โกสินารายณ์  และ มีวัดในชุมชน  
สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆในชุมชน ให้
การสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุตรหลาน  ท าให้เด็กมีความพร้อม เพราะได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองในทุก ๆ ด้าน เนื่องจากบริเวณที่อยู่อาศัยของนักเรียนหลายคนอยู่ ใกล้กับร้านเกม  ท าให้
นักเรียนใช้เวลาไปในทางที่ผิด ไม่สนใจการเรียน  และผู้ปกครองบางส่วนต้องท างานทั้งบิดาและมารดา 
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บางครอบครัวมีปัญหาการหย่าร้างส่งผลให้ไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่ติดตามความประพฤติและผล
การเรียนของบุตรหลาน มีสถานศึกษาท่ีเป็นคู่แข่งจ านวนหลายแห่ง 

1.14 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
ด้านสถานศึกษา 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. รางวัลทีมดีเด่น 

การแข่งขันเทควันโด ราชบุรี  
โอเพ่น 2015 ครั้งที่ 5 

ยิมเนเซี่ยมราชบุรี 

โรงเรียนธีรศาสตร์ 2. ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 2 
การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรี 
โอเพ่น ครั้งที่ 6 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการ          
จ.เพชรบุรี 

โรงเรียนธีรศาสตร์ 3. รางวัลถ้วยคะแนนรวม Top ten 
การแข่งขันเทควันโด อยุธยาโอเพ่น
แชมป์เปี้ยนชิพ 2016  
ครั้งที่ 10 

ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 

โรงเรียนธีรศาสตร์ 4. เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน
มหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2558 
"เรียนรู้สู่สากล" GATE : Global 
Awareness Through Education 

โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 

 
ด้านผู้บริหาร 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการ

สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น 
ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2559   

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ด้านคร ู

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางจุไรพร       สวัสดิ์รักษ์กุล ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติ

บัตร “ครูผู้สอนดีเด่น”  ระดับการศึกษา
ปฐมวัย 

คุรุสภา 

ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง
แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางสาววรรณา      แซ่เล้า ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง
แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 
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ด้านคร ู(ต่อ) 
ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางอัมพร           ภักด ี ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง
แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

ผู้ปฏิบัติงานการสอนด้วยความมุ่งมั่น
วิริยะ อุตสาหะ ครบ 25 ปี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 และกองทุน
สวัสดิการครูบ้านโป่ง 

นางสาววรรณา     แซ่เล้า ผู้ปฏิบัติงานการสอนด้วยความมุ่งมั่น
วิริยะ อุตสาหะ ครบ 25 ปี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 และกองทุน
สวัสดิการครูบ้านโป่ง 

ครูผู้สอนดีเด่น ชั้นอนุบาล 1  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นางสมใจ        รัตนพรชัย ครูผู้สอนดีเด่น ชั้นอนุบาล 2  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นางพรกมล   แสงสุระธรรม ครูผู้สอนดีเด่น ชั้นอนุบาล 3  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นางอนงค์           บุญมี ครูดีของหนู ชั้นอนุบาล 1  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นางสาวไพรินทร์   เจริญผล ครูดีของหนู ชั้นอนุบาล 2  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นางสาวชุติมา       สุถาพร ครูดีของหนู ชั้นอนุบาล 3  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นางกัญญา       ฉายาบรรณ์ ครอบครัวครูดี ระดับการศึกษาปฐมวัย สังฆมณฑลราชบุรี 
นางสาวดวงพร    พุฒจิระ ครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี  

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สังฆมณฑลราชบุรี 

 
ด้านนักเรียน 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายธีรภัทร       สุขสวัสดิ์ 
เด็กหญิงณภัทร       สุขเปี่ยม 
เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ณ รักษา 

รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมปั้นดิน
น้ ามันระดับปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

เด็กชายณัฐภัทร      นาคโขนง รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข่งขันเทควันโด รุ่น C ยุวชน 5 – 6 
ปี G8 ชาย น้ าหนัก D 20 – 23 กก. 
AYUTTHAYA  OPEN 
CHAMPIONSHIP TAE KWON DO 
2016 ครั้งที่ 10 

ชมรมเทควันโดกรุงเก่า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ณ รักษา เหรียญทองปั้นดินน้ ามัน ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
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ด้านนักเรียน (ต่อ) 

ชื่อ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงณภัทร       สุขเปี่ยม เหรียญทองปั้นดินน้ ามัน ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 

เด็กหญิงธิติมา        นิลค า เหรียญทองปั้นดินน้ ามัน ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
เด็กชายพงศา         ภู่สอน เหรียญทองต่อจิ๊กซอ   

ระดับการศึกษาปฐมวัย 3 
ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 

เด็กหญิงรมณ         ชูทรัพย์ เหรียญเงินต่อจิ๊กซอ   
ระดับการศึกษาปฐมวัย 2 

ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 

เด็กชายธีรภัทร์       ขุนทอง  เหรียญเงินต่อจิ๊กซอ   
ระดับการศึกษาปฐมวัย 1 

ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 

เด็กชายปพนทัศน์    ตะก้อง เหรียญทองระบายสีภาพ  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 1 

ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 

เด็กชายรณกร        พูนทวีสิน เหรียญทองต่อเติมรูปภาพให้สมบูรณ์ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 2 

ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 

เด็กหญิงรุ้งลดา       ว่องพาณิช เหรียญเงินวาดภาพด้วยสีไม้  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 3 

ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 

เด็กชายวรพล         บรรณาการ     ได้เข้าร่วมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย     ประทักษ์กุลวงศา เหรียญเงินแบบรูป  

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 

เด็กหญิงภูษณิสา      รอดฟ้า เหรียญเงินแบบรูป  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 

เด็กชายกฤตเมธ       นนทารักษ์ เหรียญเงินค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
เด็กหญิงธิติมา         นิ่มนวล เหรียญทองค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
เด็กหญิงปริญาภัทร   ตั้งจิตรมณีศักดา เหรียญทองค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
เด็กชายชนกันติ์       กลับนิ่มเจริญสุข เหรียญทองเล่านิทานประกอบสื่อ ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
เด็กหญิงวรรธนภรณ์  ลี้วัฒนาไพศาล เหรียญทองเล่านิทานประกอบสื่อ ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
เด็กหญิงณภัทรารัตน์  ง่วนกิม เหรียญทองเล่านิทานประกอบสื่อ ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
เด็กหญิงธัญภรณ์       พัวพันธ์พงษ์ เหรียญทองเล่านิทานประกอบสื่อ ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
เด็กหญิงปริยากร       ทองอุทิศ เหรียญทองเล่านิทานประกอบสื่อ ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
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บทท่ี 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา 

 

2.1 ปรัชญาของโรงเรียน     “คุณธรรมน าวิชาพัฒนาสุข”“Morality Generates Wisdom and 
Happiness” 
คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ คุณธรรมทางศาสนาและคุณธรรมเทววิทยา 

น าวิชา หมายถึง    การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ให้มีความรู้ความสามารถทักษะ 
กระบวนการต่าง ๆ ในการ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนางานอาชีพและ 
คุณภาพชีวิตส่วนตนสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน 
ชาญฉลาด และเป็นประชาธิปไตย 

พัฒนาสุข   หมายถึง สามารถน าความรู้  ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับไป 
พัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มีความสุข 

2.2 ค าขวัญโรงเรียน      “เรียนดี มีวินัย    น้ าใจนกักีฬา    ใฝุหาคุณธรรม” 
เรียนดี             หมายถึง นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานตามหลักสูตรในแต่ละชั้นปี และมีผล 

การเรียนผ่านเกณฑ์ 
มีวินัย              หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

อย่างมีความสุข 
น้ าใจนักกีฬา หมายถึง นักเรียนรู้จักตนเอง   ยอมรับผู้อื่น และ รู้รักสามัคคี 
ใฝ่หาคุณธรรม   หมายถึง นักเรียนด ารงชีวิตด้วยคุณธรรมพ้ืนฐาน คือรอบคอบ  กล้าหาญ 

มัธยัสถ์ และ ยุติธรรม 

2.3 สีประจ าโรงเรียน                       สีขาว        -        น้ าเงิน    
  

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มงคลความหมาย 
นับเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความโดดเด่น เพราะดอกจะมีสีสดสวยและมีกลีบดอกบางเบา  ผู้ที่พบเห็นจะเกิด

ความสบายใจ ท าให้มีความสดใส ร่าเริง และมีชีวิตที่เฟ่ืองฟูรุ่งเรือง เช่นเดียวกับการเติบโตของเฟ่ืองฟูา 

2.4 วิสัยทัศน์โรงเรียน  ( พ.ศ. 2556 – 2560 )  
โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี มีคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสาธารณะ จัดการศึกษา

สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 21  ด าเนินชีวิตอย่าง
เป็นสุขในสังคม และประชาคมอาเซียน 



18 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 
2.5 วิสัยทัศน์ของระดับปฐมวัย ( พ.ศ. 2556 – 2560 ) 

โรงเรียนธีรศาสตร์ระดับการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนานักเรียนเป็นส าคัญ ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
จัดการศึกษาสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ และแนวการจัดการศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 21  มีทักษะชีวิตที่ดี 
มีความพอเพียงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีพัฒนาการสมวัย 

2.6 พันธกิจมาจากตราสารจัดตั้ง  หมวดที่ 2 ข้อ 5 
1.  เพ่ือจัดการศึกษาข้ันปฐมวัยศึกษาและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ   นอก

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงการจัดการศึกษาใน
รูปแบบ ประเภท และระดับการศึกษาต่างๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือส่งเสริมทะนุบ ารุงกิจการทางด้านศาสนา  และจัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิก
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตาม
หลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

3. เพ่ือจัดการศึกษารวมทั้งจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  มีความรู้  และทักษะในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 

4. เพ่ือให้บริการสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการอ่ืน
ให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชนเช่น อุปกรณ์การศึกษา 
สถานที่ อาหาร สุขภาพอนามัย   รถรับ-ส่งนักเรียน การดนตรี  การกีฬา สระว่ายน้ า และ ศาสน
สถาน เป็นต้น 

5. เพ่ือจัดการศึกษาอบรมแก่เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีการศึกษาอบรมที่ดี และได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม  

6. เพ่ือให้บริการที่พักอาศัย แก่ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ 
7. เพ่ือระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น

ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 
8. เพ่ือด าเนินการท านิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียนตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระท า

ได้ เช่น การกู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ การจ านอง จ าน า การให้ได้มา
หรือจ าหน่ายออกไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์   

2.7 เป้าหมาย 
          1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
          2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

 5. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 6. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 7. แนวการจัดการศึกษา 

 8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
   9. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
     ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  10. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

         11. การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
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2.8  การบริหารจัดการตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ที่มาของเอกลักษณ์โรงเรียนธีรศาสตร์ 
          มีแหล่งที่มาและกรอบแนวคิดพ้ืนฐานหลายส่วนได้แก่ ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ คุณธรรม   น าวิชา  
พัฒนาสุข”   และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “ โรงเรียนธีรศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม  
จริยธรรมและจิตสาธารณะจัดการศึกษาสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด าเนินชีวิต
อย่างเป็นสุขในสังคม และประชาคมอาเซียน  
2.9 กรอบความคิดของเอกลักษณ์โรงเรียน 
 โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนคาทอลิกมีวัดแม่พระถวายองค์ในวิหารที่ตั้งหน้าโรงเรียนเป็นอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม พวกเราทุกคนได้รับการปลูกฝังความเชื่อศรัทธาต่อความดี ตามแนวทางค าสอนคริสต์ศาสนา 
เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกันในครอบครัวธีรศาสตร์มานานถึง 44 ปี ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า 
“คุณธรรม  น าวิชา  พัฒนาสุข”  ซึ่งหมายความถึงการพัฒนาตนเองเสริมสร้างให้เป็นคนดี  มีความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือตนเองและสังคมที่มีความสุข เมื่อมาถึงยุคที่ต้องประกาศจุดยืนที่เปูาหมายการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ ในฐานะที่เป็นการยืนยันความรักพระ  และรักเพ่ือนมนุษย์ ตามหลักค าสอนใน
คริสต์ศาสนา ดังนั้นจึงเป็นที่มา และความหมายอัตลักษณ์โรงเรียนธีรศาสตร์ ว่า “แบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรัก
และรับใช”้ 

 
2.10 ความเชื่อมโยงของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
 โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งเน้นที่จะสานต่อปณิธานจากจุดเริ่มต้นที่เชื่อศรัทธาต่อความดี สู่การเสริมสร้าง
นักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข (มีพัฒนาการ ใฝุดี ใฝุรู้ และอยู่อย่างพอเพียง) อย่างยั่งยืน คณะ
ผู้บริหาร คณะครู และเครือข่ายที่เก่ียวข้องร่วมกันรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอบรมจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้ความ
ตั้งใจที่ว่า “ลูกใครไม่ส าคัญ ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก  ฟูมฟักรักพันผูก จะสอนลูกเป็นคนดี”  ดังนั้น โรงเรียน
ธีรศาสตร์จึงเน้นให้นักเรียน “ดี” ก่อนเมื่อดีแล้วจะเป็นพ้ืนฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงที่จะเสริมสร้าง 
“เก่ง” และ “อยู่กับคนอ่ืนอย่างมีความสุข” ไม่ได้เน้นการแข่งขัน แต่มุ่ง “แบ่งปันควบคู่กับการเสริมสร้าง” 
ความดี  ความรู้และความสุขอย่างต่อเนื่องน าสู่การจัดบรรยากาศที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน ตาม
หลักธรรมคริสต์ศาสนาที่เป็นพ้ืนฐานสู่บรรยากาศที่เสริมสร้างการใฝุรู้/เรียนรู้ของโรงเรียนตามเอกลักษณ์  คือ 
วัฒนธรรมองค์กร ที่ว่า  “ครอบครัวธีรศาสตร์...ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม” 
2.11 อัตลักษณ์ธีรศาสตร์ คือ “แบ่งปัน...ด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้” 
ไม้กางเขน : ความหมายของการแบ่งปัน 

การแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธีรศาสตร์  เชื่อมโยงกับไม้กางเขนซึ่งมีสอง
ด้านที่ควบคู่กัน หมายถึง การเสริมสร้างตนเองควบคู่กับการแบ่งปันความดี  
ความรู้และความสุขแก่คนอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 

แม่พระ  : องค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของการแบ่งปัน 
แม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของการแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธีร
ศาสตร์ที่เสริมสร้างและแบ่งปันความดี ความรู้ และความสุข ด้วยจิตอาสาบน
พ้ืนฐานของความรักพระ และปฏิบัติความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ 

ธงชาติไทย 
 
 

: ความส านึกความเป็นไทย 
การแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธีรศาสตร์เป็นการแบ่งปันด้วยจิตส านึกต่อ
คุณค่าและเอกลักษณ์ไทยภายใต้สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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เอกลักษณ์โรงเรียน
ธีรศาสตร์   

คือ “ครอบครัวธีรศาสตร์ ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม”  
ผลงานที่แสดงถึงวัฒนธรรมองค์กร  ระดับอนุบาล คือ “การไหว้” ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “ระเบียบวินัย” 

2.12 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม  มีความรู้ มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย มี

ทักษะชีวิตที่ดี มีความพอเพียงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรดังนี้ 
 
ด้านร่างกาย 
 

มาตรฐานที่ 1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐาน 

           ตัวบ่งชี้ที่ 2  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
           ตัวบ่งชี้ที่ 3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
 

ด้านอารมณ์ - จิตใจ 
 

มาตรฐานที่ 2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
           ตัวบ่งชี้ที่  1  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
           ตัวบ่งชี้ที่  2  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
           ตัวบ่งชี้ที่  3  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ่งชี้ที่  4  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
 

ด้านสังคม 
 

มาตรฐานที ่3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
          ตัวบ่งชี้ที่  1  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
          ตัวบ่งชี้ที่  2  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
                    ตัวบ่งชี้ที่  3  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
          ตัวบ่งชี้ที่  4  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ 
 

ด้านสติปัญญา 
 

มาตรฐานที่ 4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
           ตัวบ่งชี้ที่  1  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
           ตัวบ่งชี้ที่  2  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
           ตัวบ่งชี้ที่  3  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  
           ตัวบ่งชี้ที่  4  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
           ตัวบ่งชี้ที่  5  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
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2.13 สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ร้อยละ 90 นัก เรียนมีน้ าหนัก

ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

วิชาการ 
 

1.2 ร้อยละ 90 นักเรียนมีทักษะการ  
เคลื่อนไหวตามวัย 

2. โครงการทัศนศึกษา วิชาการ 

1.3 ร้อยละ 90 นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตน 

3. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
- งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด 
- งานอาหารดีชีวีสดใส 
- งานออกก าลังกาย 

กิจการ 

1.4 ร้อยละ 90 นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ
ภัยและสิ่งเสพติด 

4. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬาภายในระดับปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

สัมพันธ์ชุมชน 

  5.  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ  
    ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษ 
     ที่ 21 
   - งานดูแลความปลอดภัยของเด็ก 

บุคลากร 

2.1 นักเรียนร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึก 
ที่ดีต่อตนเอง 
 

1. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
- ประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
- งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 
 

  2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- งานเด็กดีชีวีสุขสันต์ 

วิชาการ 
 

  3. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 
   - งานจัดบรรยากาศวันคริสต์มาส 

จิตตาภิบาล 

2.2 นักเรียนมีความมั่น ใจและกล้ า
แสดงออก 

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน 
   ปฐมวัย 
   - กิจกรรมจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
   - กิจกรรมนิเทศการสอน 
   - กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 
   - กิจกรรมรักการอ่าน 

วิชาการ 
 

  5. โครงการทัศนศึกษา วิชาการ 

  6. โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ วิชาการ 

  7. โครงการหนูน้อยหรรษา 

   - งานกีฬาภายในระดับปฐมวัย 

   - งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 

   - งานวันเด็ก 

สัมพันธ์ชุมชน 

  8. โครงการวันกตัญญู 
   - งานวันไหว้ครู 

สัมพันธ์ชุมชน 
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2.13 สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 
     - งานวันแม่ 

   - งานวันพ่อ 
 

2.3 นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

9. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด วิชาการ 

 10. โครงการวันบัณฑิตน้อย วิชาการ 

 11. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย วิชาการ 

2.4 นักเรียนชื่นชม ศิลปะ ตนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

12. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
    - งานภาษาอาเซียน 

วิชาการ 

  13. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิชาการ 

  14. โครงการคุณหนูรอบรู้ วิชาการ 

  15. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ 
     อนุบาลน่าอยู่ 

อาคารสถานที่ 

3.1 นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบเชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

1. โครงการขวัญและก าลังใจ 
   - งานวันกตัญญูคณะผู้บริหาร 

บุคลากร 

  2. โครงการวันบัณฑิตน้อย วิชาการ 

  3. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ วิชาการ 

3.2 นักเรียนมีความซื่ อสัตย์  สุ จริ ต  
ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

4. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
   - งานภาษาอาเซียน 

วิชาการ 

  5. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด วิชาการ 

  6. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย วิชาการ 

  7. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ 
    อนุบาลน่าอยู่ 

อาคารสถานที่ 

  8. โครงการอาสาท าดี 
   - งานบันทึกความดี 
   - งานนักประหยัดตัวน้อย 

จิตตาภิบาล 

3.3 นักเรียนเล่นและท างานกับผู้อื่นได้ 9. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี วิชาการ 

  10. โครงการคุณหนูรอบรู้ วิชาการ 

  11. โครงการทัศนศึกษา วิชาการ 

  12. โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาความรู้ วิชาการ 

  13. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ 
     ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษ 
     ที่ 21 
   - งานดูแลความปลอดภัยของเด็ก 

บุคลากร 

  14. โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ 
   - งานตรงต่อเวลา 
   - งานเด็กดีมีมารยาท 
   - งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 

กิจการ 

3.4 นักเรียนประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

15. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิชาการ 
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สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ /งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
  16. โครงการหนูน้อยหรรษา 

   - งานกีฬาภายในระดับปฐมวัย 

   - งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 

   - งานวันเด็ก 

สัมพันธ์ชุมชน 

  17. โครงการวันกตัญญู 
   - งานวันไหว้ครู 
   - งานวันแม่ 
   - งานวันพ่อ 

สัมพันธ์ชุมชน 

  18. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
- งานวันวิสาขบูชา   
- งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
- งานวันลอยกระทง 

สัมพันธ์ชุมชน 

  19. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 
   - งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 
   - งานเรียนค าสอน 

จิตตาภิบาล 

4.1 นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่ งรอบตัว 
ซักถามอย่างตั้ ง ใจ และรักการ
เรียนรู้ 

1. โครงการคุณหนูรอบรู้ วิชาการ 

  2. โครงการทัศนศึกษา วิชาการ 

  3. โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาน ความรู้ วิชาการ 

4.2 นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียว 
กับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 
 

4. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด วิชาการ 

 5. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิชาการ 

 6. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   - งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
   - งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะอ่านและการ 
     เขียน 
   - งานเด็กดีชีวีสุขสันต์ 

วิชาการ 

7. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย วิชาการ 

4.3 นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษะท า งภ า ษ า ที่
เหมาะสมกับวัย 

8. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
   - งานภาษาอาเซียน 
   - งานจัดแหล่งเรียนรู้อาเซียน 

วิชาการ 

4.4 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

9. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศ 

    ไทย 

วิชาการ 

4.5 นักเรียนมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

10. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี วิชาการ 

  11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
     ปฐมวัย 

วิชาการ 



24 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 
สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
      - งานจัดท าแผนการจัด 

      ประสบการณ ์
    - งานนิเทศการสอน 
    - งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
    - งานวิจัยในชั้นเรียน 
    - งานพัฒนาทักษะ/พรสวรรค์ 

 

  12. โครงการวันบัณฑิตน้อย วิชาการ 
  13. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา จิตตาภิบาล 
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการและ

ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ป ฐ ม วั ย  แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ม า
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   ปฐมวัย 
วิชาการ 

  2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
    - งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ป ฐ ม วั ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ จั ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความ
แตกต่าง 

3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
    - งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
    - งานนิเทศการสอน 
    - งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
    - งานพัฒนาทักษะ/พรสวรรค์ 

บุคลากร 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้าง
วินัยเชิงบวก 

4. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่า  
   อยู่ 
   - งานห้องเรียนน่าอยู่ 

วิชาการ 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะ 
สมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

5. โครงการคุณหนูรอบรู้ วิชาการ 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน 
พัฒนาการของเด็กอย่างหลาก 
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนา 
การของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   ปฐมวัย 
วิชาการ 

5.6 ครู วิ จั ยและพัฒนาการจั ดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 

7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
    - งานวิจัยในชั้นเรียน 

วิชาการ 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ได้ ตลอดเวลา 

8. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา  วิชาการ 

  9. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี วิชาการ 

  10. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
    - งานภาษาอาเซียน 

วิชาการ 

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

25 

 

สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ

ผู้ปกครอง 
11. โครงการพบผู้ปกครอง 
   - งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ 
     ระดับปฐมวัย 
   - งานพบผู้ปกครอง 

วิชาการ 

  12. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
   - งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล   
     ข่าวสาร 
   - งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 

สัมพันธ์ชุมชน 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถ
ในด้านการศึกษาปฐมวัย 

13. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ  
     ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ 
     ศตวรรษท่ี 21 
   - งานปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
   - งานอบรมสัมมนา 
   - งานศึกษา ดูงาน 
   - งานส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   - งานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ 
     การสื่อสาร 

บุคลากร 

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์  และน ามา 
ไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ 

14. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาล 
     น่าอยู ่
   - งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   - งานห้องเรียนน่าอยู่ 
   - งานห้องน้ าน่าใช้สบายใจเมื่อเข้า 

อาคารสถานที่ 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลัก 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

1. โครงการขวัญและก าลังใจ 
   - งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล 
   - งานสวัสดิการโรงเรียน 
   - งานพักผ่อนประจ าปี 

บุคลากร 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

2. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข  

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ ใ ช้ ข้ อ มู ล ก า ร
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

  

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา   
 



26 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 
สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพ 
  

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 

  

6.7 เด็กผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

  

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   ปฐมวัย 
วิชาการ 

  2. โครงการวันบัณฑิตน้อย วิชาการ 
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก

ฝุายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

3. โครงการพบผู้ปกครอง 
   - งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ 
     ระดับปฐมวัย 
   - งานพบผู้ปกครอง 

วิชาการ 

7.3 จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   ปฐมวัย 
วิชาการ 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน
และท้องถิ่น  

5. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
   - งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
   - งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 

สัมพันธ์ชุมชน 

7.5 จัดสิ่ งอ านวยความสะดวกเ พ่ือ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

6. โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ –  
   ครุภัณฑ์ 

อาคารสถานที่ 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ 
   ภายใน 

วิชาการ 

8.2 จั ด ท า แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐ านการศึ กษาขอ ง
สถานศึกษา 

2. โครงการงบประมาณอนุบาล งบประมาณ 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสารสนเทศ 
   ปฐมวัย 

ธุรการ 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

  

8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานคุณภาพภายใน 

  

8.5 ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

27 

 

สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
8.6 น าผลการประเมินคุณภาพทั้ ง

ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

8.7 จั ดท า ร ายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

  

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

1. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
   - งานแหล่งเรียนรู้อาเซียน 

วิชาการ 

 2. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิชาการ 
  3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ  

    ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษ 
    ที่ 21 
   - งานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ 
     การสื่อสาร 

บุคลากร 

  4. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 
   - งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายใน 
     โรงเรียน 

จิตตาภิบาล 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5. โครงการพบผู้ปกครอง 
   - งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ 
     ระดับปฐมวัย 
   - งานพบผู้ปกครอง 

วิชาการ 

  6. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
   - งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร 
   - งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 

สัมพันธ์ชุมชน 

  7. โครงการเผยแพร่ข่าวสาร ธุรการ 
10.1 จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็ก ให้

บ ร ร ลุ ต า ม เปู า หม า ย ปรั ช ญ า 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยขอสถานศึกษา 

1. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี วิชาการ 
2. โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ 
   - งานเด็กดีมีมารยาท 

กิจการ 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย 

  

11.1 จัด โครงการกิ จกรรมส่ ง เสริ ม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิชาการ 
2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
   ประเทศไทย 

วิชาการ 

 



28 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 
สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย โครงการคุณหนูรอบรู้ วิชาการ 
  โครงการทัศนศึกษา วิชาการ 

  โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ วิชาการ 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ 
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บทท่ี  3 
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ 

3.1 รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานศึกษา 

กลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 16 พฤษภาคม 2559 6,500 - นางกัญญา 
         1.1 งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 16 พฤษภาคม 2559 900 - นางกัญญา 
         1.2 งานนิเทศการสอน 16 พฤษภาคม 2559 700 - นางกัญญา 
         1.3 งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 16 พฤษภาคม 2559 3,600 - นางอนงค์ 
         1.4 งานวิจัยในชั้นเรียน 16 พฤษภาคม 2559 650 - นางกัญญา 
         1.5 งานพัฒนาทักษะ / พรสวรรค์ 16 พฤษภาคม 2559 650 - นางกัญญา 
2.   โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 16 พฤษภาคม 2559 - เงินสนับสนุน

ของรัฐบาล 
นางกัญญา 

3.   โครงการพบผู้ปกครอง 23 พฤษภาคม 2559 3,500 - นางอนงค์ 
     3.1 งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่  
          ระดับปฐมวัย 

4 มิถุนายน 2559 2,700 - นางอนงค์ 

     3.2 งานพบผู้ปกครอง 15 สิงหาคม 2559 800 - นางอนงค์ 
4.   โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 16 พฤษภาคม 2559 6,800 - นางสาวดวงพร 
      4.1 งานรู้ภาษาสู่อาเซียน 16 พฤษภาคม 2559 1,300 - นางสาวดวงพร 
      4.3 งาน แหล่งเรียนรู้อาเซียน 16 พฤษภาคม 2559 5,500 - นางสาวดวงพร 
5.    โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 16 พฤษภาคม 2559 2,500 - นางจินตนา 
6.    โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ 
      ภายใน 

16 พฤษภาคม 2559 650 - นางสาวดวงพร 

7.    โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 16 พฤษภาคม 2559 3,000 - นางกัญญา 
      7.1 งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ 16 พฤษภาคม 2559 1,200 - นางกัญญา 
      7.2 งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน 
            และการเขียน 

16 พฤษภาคม 2559 600 - นางกัญญา 

      7.3 งานเด็กดีชีวีสุขสันต์ 16 พฤษภาคม 2559 1,200 - นางกัญญา 
8.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ 
     ไทย 

16 พฤษภาคม 2559 4,500 - นางสาวดวงพร 

9.  โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 27 มิถุนายน 2559 - เงินสนับสนุน
ของรัฐบาล 

นางจินตนา 

10.  โครงการคุณหนูรอบรู้ 25 ตุลาคม 2559 - เงินสนับสนุน
ของรัฐบาล 

นางอนงค์ 



30 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 

 
กลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

11.  โครงการทัศนศึกษา 1 พฤศจิกายน 2559 - เงินสนับสนุน
ของรัฐบาล 

นางกัญญา 

12.  โครงการเปิดบ้านวิชาการ คาราวาน 
      ความรู้ 

23 มกราคม 2560 11,500 - นางกัญญา 

13.  โครงการวันบัณฑิตน้อย 1 กุมภาพันธ์ 2560 6,500 - นางอนงค์ 
14.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
      ปฐมวัย 

16 พฤษภาคม 2559 650 - นางสาวดวงพร 

15.  โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 16 พฤษภาคม 2559 2,500 - นางสาวดวงพร 
      รวมกลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย 48,600 -    

 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1.        โครงการโปร่งใสได้คุณภาพ 16 พฤษภาคม 2559 350 - นางสาวศยามล   
      รวมกลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย 350 -    

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

งานกิจการ 
1.  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 16 พฤษภาคม 2559 1,100 - นางสาววรรณา (วัง) 
     1.1 งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด 16 พฤษภาคม 2559 350 - นางสาววรรณา (วัง) 
     1.2 งานอาหารดีชีวีสดใส 16 พฤษภาคม 2559 450 - นางสาววรรณา (วัง) 
     1.3 งานออกก าลังกาย 16 พฤษภาคม 2559 300 - นางพรกมล 
2.   โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ 16 พฤษภาคม 2559 900 - นางสาวดวงตา 
           2.1 งานตรงต่อเวลา 16 พฤษภาคม 2559 300 - นางพรกมล 
           2.2 งานเด็กดีมีมารยาท 16 พฤษภาคม 2559 300 - นางผ่องพรรณ 
           2.3 งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 16 พฤษภาคม 2559 300 - นางผ่องพรรณ 
3.   โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ 6 กุมภาพันธ์ 2560 5,000 - นางสาวดวงตา 
งานอาคาร สถานที่ 
4.   โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ อนุบาลน่า 
     อยู่ 

16 พฤษภาคม 2559 2,600 - นางสมใจ 

       3.1 งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 16 พฤษภาคม 2559 2,000 - นางสาวอุไรวรรณ 
       3.2 งานปลอดภัยไว้ก่อน 27 กรกฎาคม 2559 200 - นางสาวเตือนตา 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

งานอาคาร สถานที่ (ต่อ) 
       3.3 งานห้องเรียนน่าอยู่ 16 พฤษภาคม 2559 200 - นางสาวเตือนตา 
       3.4 งานห้องน้ าน่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า 16 พฤษภาคม 2559 200 - นางสมใจ 
5.   โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ –  
     ครุภัณฑ ์

16 พฤษภาคม 2559 11,500 - นายอนันต์ 

งานสัมพันธ์ชุมชน 
6.   โครงการหนูน้อยหรรษา 25 กรกฎาคม 2559 45,000 - นางสาวชุติมา 
       6.1 งานกีฬาสีภายในระดับปฐมวัย 25 กรกฎาคม 2559 20,000  นางสาวชุติมา 
       6.2 งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 13 ธันวาคม 2559 14,000 - นางสาวชุติมา 
       6.3 งานวันเด็ก 4 มกราคม 2560 11,000 - นางสาวชุติมา 
7.   โครงการวันกตัญญู 16 มิถุนายน 2559 4,500 - นางสาวไพรินทร์ 
       7.1 งานวันไหว้ครู 16 มิถุนายน 2559 650 - นางสาวไพรินทร์ 
       7.2 งานวันแม ่ 1 สิงหาคม 2559 2,200 - นางสาวไพรินทร์ 
       7.3 งานวันพ่อ 21 พฤศจิกายน 2559 1,650 - นางสาวไพรินทร์ 
8.  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 16 พฤษภาคม 2559 3,500 - นางสาวกัญญาภัค 
       8.1 งานวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 2559 300  นางสาวกัญญาภัค 
       8.2 งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 4 กรกฎาคม 2559 1,200 - นางสาวกัญญาภัค 
       8.3 งานวันลอยกระทง 7 พฤศจิกายน 2559 2,000 - นางสาวกัญญาภัค 
9.  โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 16 พฤษภาคม 2559 2,500  นางสาวจินดารัตน์ 
        9.1 งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล 
             ข่าวสาร 

16 พฤษภาคม 2559 1,250  นางสาวจินดารัตน์ 

        9.2 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 16 พฤษภาคม 2559 1,250  นางสาวจินดารัตน์ 
งานธุรการ 
10.  โครงการเผยแพร่ข่าวสาร 16 พฤษภาคม 2559 2,500 - นางสาวสุอังคณา 
11.  โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน 
      สารสนเทศ  

16 พฤษภาคม 2559 650 - นางสาวสุอังคณา 

     รวมกลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย 74,750 -    
 
 
 
 
 
 
 



32 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 

 
กลุ่มงานบริหารบุคลากรปฐมวัย  

โครงการ/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1.  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ 
    ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษ 
    ที่ 21                                                                                                                                      

16 พฤษภาคม 2559 21,500 - นางจุไรพร 

    1.1 งานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากร 16 พฤษภาคม 2559 650 - นางสาววรรณา (แซ่) 

    1.2 งานการอบรม สัมมนา 16 พฤษภาคม 2559 8,500 - นางสาววรรณา (แซ่) 

    1.3 งานศึกษา ดูงาน 16 พฤษภาคม 2559 11,000 - นางสาววรรณา (แซ่) 

    1.4 งานการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี 16 พฤษภาคม 2559 550 - นางอัมพร   
    1.5 งานการดูแลความปลอดภัยของเด็ก 16 พฤษภาคม 2559 550 - นางจุไรพร   
    1.6 งานส่งเสริมทักษะเพื่อการสื่อสาร 16 พฤษภาคม 2559 250  นางจุไรพร   
2.    โครงการขวัญและก าลังใจ 16 พฤษภาคม 2559 11,500 - นางสาววรรณา (แซ่) 

        2.1 งานวันกตัญญูคณะผู้บริหาร 29 มิถุนายน 2559 400 - นางอัมพร   

        2.2 งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล 16 พฤษภาคม 2559 500 - นางสาววรรณา (แซ่) 

        2.3 งานสวัสดิการโรงเรียน 16 พฤษภาคม 2559 10,000 - นางสาววรรณา (แซ่) 

        2.4 งานพักผ่อนประจ าปี 1 พฤศจิกายน 2559 600 - นางจุไรพร   
3.    โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 16 พฤษภาคม 2559 650 - นางอัมพร   
    รวมกลุ่มงานบริหารบุคลากร 33,650 -    

 
กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาลปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1.    โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 16 พฤษภาคม 2559 1,800 - นางสาวจีรนุช   
     1.1 งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 31 พฤษภาคม 2559 200 - นางสาวจีรนุช   
     1.2 งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายใน 
          โรงเรียน 

16 พฤษภาคม 2559 550 - นางสาวจีรนุช   

     1.3 งานเรียนค าสอน 16 พฤษภาคม 2559 500 - นางสาวจีรนุช  
     1.4 งานการจัดบรรยากาศวันคริสต์มาส 1 พฤศจิกายน 2559 550 - นางสาวจีรนุช   
2.     โครงการอาสาท าดี 16 พฤษภาคม 2559 650 - นางสาวจีรนุช   
2.1 งานบันทึกความดี 16 พฤษภาคม 2559 480 - นางสาวจีรนุช   
2.2 งานนักประหยัดตัวน้อย 16 พฤษภาคม 2559 170 - นางสาวจีรนุช   
    รวมกลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาลปฐมวัย 2,450 -   

รวมงบประมาณทุกโครงการ/งาน/กิจกรรมของ
ระดับปฐมวัย 

159,800 -   
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3.2 รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ จ าแนกตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

เป้าหมายที่ 1 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1 นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.2 นักเรียนมีทักษะการ  
เคลื่อนไหวตามวัย 

1.3 นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแล สุขภาพของตน 

1.4 นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด 

1.โครงการทัศนศึกษา 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางกัญญา 

2.โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

90 2,500 นางสาวดวงพร 

3.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
ศตวรรษท่ี 21 

   - งานดูแลความปลอดภัยของเด็ก 

90 21,500 
 
 
 

นางจุไรพร 

4.โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
   - งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด 
   - งานอาหารดีชีวีสดใส 
   - งานออกก าลังกาย 

90 
 
 

 

1,100 
 

 

 

นางสาววรรณา 

 

5.โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์
อนุบาลน่าอยู่ 

   - งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   - งานปลอดภัยไว้ก่อน 

90 2,400 นางสมใจ 

6.โครงการหนูน้อยหรรษา 

   - งานกีฬาภายในระดับปฐมวัย 

   - งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 

   - งานวันเด็ก 

90 45,000 นางสาวชุติมา 

 

 

เป้าหมายที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1 นักเรียนร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2.2 นักเรียนมีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก 

2.3 นักเรียนสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
กับวัย 

 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 
    เรียนการสอนปฐมวัย 
    - กิจกรรมจัดท าแผนการ  
      จัดประสบการณ์ 
    - กิจกรรมนิเทศการสอน 
    - กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 
    - กิจกรรมรักการอ่าน 

90 
 
 

 

5,500 
 
 
 

 

นางกัญญา 
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เป้าหมายที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.4 นักเรียนชื่นชม ศิลปะ ตนตรี 
การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ 

2.โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางกัญญา 

 

3.โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
    - งานภาษาอาเซียน 

90 1,300 นางสาวดวงพร 

4.โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 90 2,500 นางจินตนา 
5.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    - งานเด็กดีชีวีสุขสันต์ 

90 3,000 
1,200 

นางกัญญา   

6.โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 90 เงิน
สนับสนุน
จารัฐบาล 

นางจินตนา 

7.โครงการคุณหนูรอบรู้ 90 เงิน
สนับสนุน
จารัฐบาล 

นางอนงค์ 

8.โครงการทัศนศึกษา 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางกัญญา 

9.โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาน
ความรู้ 

90 11,500 นางกัญญา 

10.โครงการวันบัณฑิตน้อย 90 6,500 นางอนงค์ 
11.โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก   
     ปฐมวัย 

90 2,500 นางสาวดวงพร 

12.โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ 
     อนุบาลน่าอยู่ 

90 2,400 นางสมใจ 

13.โครงการหนูน้อยหรรษา 

   - งานกีฬาภายในระดับปฐมวัย 

   - งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 

   - งานวันเด็ก 

90 45,000 นางสาวชุติมา 
 

14.โครงการวันกตัญญู 
   - งานวันไหว้ครู 
   - งานวันแม่ 
   - งานวันพ่อ 

90 4,500 นางสาวไพรินทร์ 

15.โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ 
     ศาสนา 
   - งานจัดบรรยากาศวันคริสต์มาส 

90 1,800 นางสาวจีรนุช 
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เป้าหมายที่  3  นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ 
เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ 

3.2 นักเรียนมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

3.3 นักเรียนเล่นและท างานกับ
ผู้อื่นได้ 

3.4 นักเรียนประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ 

1.โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางกัญญา 

 

2.โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
    - งานภาษาอาเซียน 

90 1,300 นางสาวดวงพร 

3.โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 90 2,500 นางจินตนา 

4.โครงการขวัญและก าลังใจ 
   - งานวันกตัญญูคณะผู้บริหาร 

90 11,500 นางสาววรรณา 

5.โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางจินตนา 

6.โครงการคุณหนูรอบรู้ 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางอนงค์ 

7.โครงการทัศนศึกษา 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางกัญญา 

8.โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาน 
   ความรู้ 

90 11,500 นางกัญญา 

9.โครงการวันบัณฑิตน้อย 90 6,500 นางอนงค์ 

10.โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก   
    ปฐมวัย 

90 2,500 นางสาวดวงพร 

11.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ 
    ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ 
    ศตวรรษท่ี 21 
   - งานดูแลความปลอดภัยของเด็ก 

90 21,500 
 
 
 

นางจุไรพร 

12.โครงการรู้เวลา มารยาทดี มี 
    ระเบียบ 
   - งานตรงต่อเวลา 
   - งานเด็กดีมีมารยาท 
   - งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 

90 900 นางสาวดวงตา 

13.โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ 90 5,000 นางสาวดวงตา 
14.โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ 
     อนุบาลน่าอยู่ 

90 2,400 นางสมใจ 
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เป้าหมายที่  3  นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 15.โครงการหนูน้อยหรรษา 

   - งานกีฬาภายในระดับปฐมวัย 

   - งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 

   - งานวันเด็ก 

90 45,000 นางสาวชุติมา 
 

16.โครงการวันกตัญญู 
   - งานวันไหว้ครู 
   - งานวันแม่ 
   - งานวันพ่อ 

90 4,500 นางสาวไพรินทร์ 

17.โครงการสิบสานวัฒนธรรมไทย 
   - งานวันวิสาขบูชา 
   - งานวันอาสาฬหบูชา/วัน 
     เข้าพรรษา 
   - งานวันลอยกระทง  

90 3,500 นางสาวกัญญาภัค 

18.โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์  
    ศาสนา 
   - งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 
   - งานเรียนค าสอน 

90 1,800 นางสาวจีรนุช 

19.โครงการอาสาท าดี 
   - งานบันทึกความดี 
   - งานนักประหยัดตัวน้อย 

90 550 นางสาวจีรนุช 

 
เป้าหมายที่ 4  นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1 นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว ซักถาม อย่างตั้งใจ 
และรักการเรียนรู้ 

4.2 นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

4.3 นักเรียนมีทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

4.4 มีทักษะกระบวนการทาง 

1.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์  
   น้อย ประเทศไทย 

90 4,500 

 
นางสาวดวงพร 

 
2.โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 90 เงิน

สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางกัญญา 

 

3.โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
    - งานภาษาอาเซียน 
    - งานจัดแหล่งเรียนรู้อาเซียน 

90 6,800 นางสาวดวงพร 

4.โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 90 2,500 นางจินตนา 
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เป้าหมายที่ 4  นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

4.5 นักเรียนมีจินตนาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์ 

5.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   - งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
   - งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะอ่าน 
     และการเขียน 
   - งานเด็กดีชีวีสุขสันต์ 

90 
 
 
 
 

3,000 
 

นางกัญญา   
 
 

 

 

6.โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางจินตนา 

7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
    ปฐมวัย 
    - งานจัดท าแผนการจัด 
      ประสบการณ ์
    - งานนิเทศการสอน 
    - งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
    - งานวิจัยในชั้นเรียน 
    - งานพัฒนาทักษะ/พรสวรรค์ 

90 6,500 นางกัญญา 

 

8.โครงการคุณหนูรอบรู้ 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางอนงค์ 

9.โครงการทัศนศึกษา 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางกัญญา 

10.โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาน  
     ความรู ้

90 11,500 นางกัญญา 

11.โครงการวันบัณฑิตน้อย 90 6,500 นางอนงค์ 

12.โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก 
     ปฐมวัย 

90 2,500 นางสาวดวงพร 

13.โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์  
     ศาสนา 

90 1,800 นางสาวจีรนุช 
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เป้าหมายที่ 5   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ
และธรรมชาติของการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย แ ล ะ
สามารถน ามาประยุกต์ ใช้
ในการจัดประสบการณ์ 

5.2 ค รู จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด 
ประสบการณ์ที่ สอดคล้อง
กั บ ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
ปฐมวัยและ สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่าง 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้ องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมิน พัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ผู้ปกครอง  

5.6 ครู วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ต น
รับผิดชอบและ ใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์ 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครอง 

5.9 ค รู มี วุ ฒิ แ ล ะ ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ด้ า น
การศึกษาปฐมวัย 

1.โครงการพบผู้ปกครอง 
   - งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
     เข้าใหม่ระดับปฐมวัย 
   - งานพบผู้ปกครอง 

90 3,500 นางอนงค์ 

2.โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 90 2,500 นางจินตนา 

3.โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางจินตนา 

4.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

90 

 
650 

 
นางสาวดวงพร   

5.โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
    ปฐมวัย 
    - งานจัดท าแผนการจัด 
      ประสบการณ ์
    - งานนิเทศการสอน 
    - งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
    - งานวิจัยในชั้นเรียน 
    - งานพัฒนาทักษะ/พรสวรรค์ 

90 6,500 นางกัญญา 
 

6.โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
    - งานภาษาอาเซียน 

90 1,300 นางสาวดวงพร 

7.โครงการคุณหนูรอบรู้ 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางอนงค์ 

8.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
ศตวรรษท่ี 21 

   - งานปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
   - งานอบรมสัมมนา 
   - งานศึกษา ดูงาน 
   - งานส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   - งานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ 
     การสื่อสาร 

90 21,500 
 
 
 

นางจุไรพร 
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เป้าหมายที่ 5   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

5.10 ครู จัดท าสารนิทัศน์และ
น ามา  ไต ร่ ต รอง เ พ่ื อ ใช้
ประโยชน์ 

9.โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์
อนุบาลน่าอยู่ 

   - งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   - งานห้องเรียนน่าอยู่ 
   - งานห้องน้ าน่าใช้สบายใจเมื่อเข้า 

90 2,400 นางสมใจ 

10.โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ   
     โรงเรียน 
   - งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล 
     ข่าวสาร 
   - งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 

90 2,500 นางสาวจนิดารัตน ์

 
เป้าหมายที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ
ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ปฐมวัย 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ 
6.3 ผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้น

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6.4 ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

6.5 ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการ การศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

6.6 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศั ก ย ภ า พบุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

6.7 ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ ค า แ น ะ น า
ค าปรึกษาทางวิชาการและ 

      เอาใจใส่การจัดการศึกษา 

1.โครงการขวัญและก าลังใจ 
   - งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล 
   - งานสวัสดิการโรงเรียน 
   - งานพักผ่อนประจ าปี 

90 11,500 นางสาววรรณา 

2.โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 90 600 นางอัมพร 



40 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 

 
เป้าหมายที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

     ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม 
     เวลา 
6.8 เด็กผู้ปกครองและชุมชน พึง 
     พอใจผลการบริหารจัดการ  
     การศึกษาปฐมวัย 

 

 

  

 
เป้าหมายที่ 7   แนวการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

7.1  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและน าสู่
ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

7.2  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้ า ใ จการจั ดการศึ กษา
ปฐมวัย 

7.3  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจ
ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ปฐมวัย 

7.4  สร้างการมีส่ วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น 

7.5  จัดสิ่งอ านวยความสะดวก
เ พ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

90 
 

650 
 

นางสาวดวงพร   

2.โครงการพบผู้ปกครอง 
   - งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
     เข้าใหม่ระดับปฐมวัย 
   - งานพบผู้ปกครอง 

90 3,500 นางอนงค์ 

3.โครงการวันบัณฑิตน้อย 90 6,500 นางอนงค์ 

4.โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ – 
ครุภัณฑ์ 

90 11,500 นางอนันต์ 

5.โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

   - งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล 
     ข่าวสาร 
   - งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 

90 2,500 นางสาวจนิดารัตน ์
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เป้าหมายที่  8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

8.2 จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาของสถานศกึษา 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

8.4 ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนิน 
ง านคุณภาพภาย ในตาม
มาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษา 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้
ว า ง แ ผน พั ฒ น าคุ ณ ภ า พ
การศึ กษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

1.โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

100 

 
650 

 
นางสาวดวงพร   

2.โครงการงบประมาณอนุบาล 90 300 นางสาวศยามล   

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน 
   สารสนเทศปฐมวัย 

90 650 นางสาวสุอังคณา 

 

                  เป้าหมายท่ี 9   สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ 
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกันภายในสถานศึกษา
ร ะห ว่ า ง ส ถ า นศึ กษ ากั บ
ครอบครัว 

1.โครงการพบผู้ปกครอง 
   - งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
     เข้าใหม่ระดับปฐมวัย 
   - งานพบผู้ปกครอง 

90 3,500 นางอนงค์ 

2.โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
   - งานแหล่งเรียนรู้อาเซียน 

90 5,500 นางสาวดวงพร 

3.โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 90 2,500 นางจินตนา 
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เป้าหมายที่ 9   สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 4.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
ศตวรรษท่ี 21 

   - งานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ 
     การสื่อสาร 

90 21,500 
 
 
 

นางจุไรพร 

5.โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

   - งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล 
     ข่าวสาร 
   - งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 

90 2,500 นางสาวจนิดารัตน ์

6.โครงการเผยแพร่ข่าวสาร 90 2,500 นางสาวสุอังคณา 
7.โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 
   - งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายใน 
     โรงเรียน 

90 1,800 นางสาวจีรนุช 

 
เป้าหมายที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษา 
                    ปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

10.1 จัดโครงการกิจกรรมพัฒนา
เด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศน์  และ
จุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตา
เป้าหมาย 

1.โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางจินตนา 

2.โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ 
   - งานเด็กดีมีมารยาท 

90 900 นางสาวดวงตา 
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เป้าหมายที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
สภาพความ 
ส าเร็จ (%) 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1 จัดโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

2.2 ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 90 3,000 นางกัญญา   
2.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย 
90 4,500 นางสาวดวงพร   

3.โครงการคุณหนูรอบรู้ 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางอนงค์ 

4.โครงการทัศนศึกษา 90 เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล 

นางกัญญา 

5.โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาน
ความรู้ 

90 11,500 นางกัญญา 
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      2556 -2560 
เป้าหมายที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เป้าหมายที่  5               ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่  15  เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  18  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ 
                                          สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประสบการณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  19  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความ 
แตกต่าง 

ยุทธศาสตร์ที่  20  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่  21  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
ยุทธศาสตร์ที่  23  ครูมีวิจัยและพัฒนาการเรียนที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด 

ประสบการณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  24  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี   ค.ศ. 2016 – 2020  ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที ่4                        
หน่วยงานรับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางกัญญา   ฉายาบรรณ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพคนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงวัย ต้องสอดแทรกด้วยกระบวนการ

เรียนรู้พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีการต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝน
เป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546   ผลิตสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
ส่งเสริมการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์กิจกรรมแห่งการเรียนรู้ สร้างเสริมความมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สนับสนุนบุคลากรพัฒนาเทคนิค วิธีการจัด
ประสบการณ์  กระบวนการเรียนรู้ของเด็กให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดประสบการณ์ ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  ผลิตสื่อ  นิเทศการสอน และน ามาส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม จึงเห็น
ควรให้ด าเนินการต่อไป  
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การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - พอประมาณกับก าลังและความสามารถของครู 

- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
- พอประมาณกับวัยและความสามารถของเด็ก 

ความมีเหตุผล - เพ่ือติดตามการจัดประสบการณ์ของครูตามที่ได้รับมอบหมาย 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - มีการวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดสาระที่ควรรู้ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์  
เงื่อนไขคุณธรรม - ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 

- ความเรียบง่ายและพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้ - มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
2. เพ่ือให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและน าไปประยุกต์ใช้   

 ในการจัดประสบการณ์   
3. เพ่ือให้ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและจัดการเรียนรู้ที่ 

 หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล   
4. เพ่ือให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
5. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
6. เพ่ือให้ครูมีวิจัยและพัฒนาการเรียนที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 
7. เพ่ือให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

3.  เป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ  
        1. ครูร้อยละ 100  มีแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 6 กิจกรรม 
        2. ครรู้อยละ 100  มีวิจัยในเรียนที่เหมาะสมกับวัย 
        3. ครูร้อยละ 100  ได้รับการนิเทศการสอน 
 4. ครูร้อยละ 100  จัดท าสื่อการสอนส่งตามก าหนดการส่งสื่อ 
 5. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะการอ่านและการเขียน  
2. ด้านคุณภาพ    
        ครูมีความรู้  ความเข้าใจในการท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ 

1. ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร 
2. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ 
3. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 
   - ภาคเรียนที่ 1  มี 18  หน่วย 
   - ภาคเรียนที่ 2  มี 17  หน่วย   
4. ออกแบประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน 
5. ก าหนดส่งแผนการจัดประสบการณ์ 

900 
        
 
 
 
 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 

   
 
 
 

นางกัญญา 
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งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 

6. ติดตามการด าเนินงาน 
7. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน 

   

งานนิเทศการสอน 
 
 
 
 
 
 

1. จัดเตรียมเอกสารแบบนิเทศภายใน 

2. ตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
3. ท าปฏิทินตารางการนิเทศการสอน 
    -  นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
    -  นิเทศครั้งที่  2 ภาคเรียนที่ 2 
4. ติดตามการด าเนินงาน 
5. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน 

    700 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.59-มี.ค.60 
   
 
 
 
 
 

นางกัญญา 
 
 
 
 
 

งานผลิตสื่อการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดท า 
2. ก าหนดการส่งสื่อ  
   -  ครั้งที ่1 ภาคเรียนที่ 1 
   -  ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
3. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
4. ติดตามการด าเนินงาน 
5. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน 

3,600 
 
 
 
 

 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 

พ.ค.59-ก.ย.59 
ก.ค.59-พ.ย.59 

 
 
 

นางอนงค์ 
 
 
 
 
 

 

4.งานวิจัยในชั้นเรียน 
 

1. ศึกษาหาข้อมูล 
2. ต้ังขื่อเรื่องและหาแนวทางพัฒนา 
3. ก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
4. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
5. ก าหนดส่งวิจัย 
6. ติดตามการด าเนินงาน 
7. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน 

650 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 

นางกัญญา 
 

5.งานพัฒนาทักษะ / 
พรสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองทราบ 
2. ติดต่อประสานงาน/มอบหมายหน้าที่ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
    - จัดท าแบบส ารวจในการเข้าร่วม 
      กิจกรรม 
    - จัดท าใบงาน 
4. จัดการเรียนการสอนตามตาราง 
5. ทดสอบความพร้อม 
6. ติดตามผลการด าเนินงาน 
7. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน 

650 

 

 

 
 

     

พ.ค.59-มี.ค.60 
  

   

 

  

     

นางกัญญา 

 

 

 

 

    

รวมเป็นเงิน 6,500   
5.  งบประมาณ  6,500    บาท 
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6.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. ครูร้อยละ 100  มีแผนการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการ 6 กิจกรรม 

2. ครรู้อยละ 100  มีวิจัยในเรียนที่เหมาะสม
กับวัย   

3. ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน 
4. ครูร้อยละ 100 ส่งสื่อการสอนตามก าหนด 
5. เด็กร้อยละ 100  ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาให้มีทักษะการอ่านและการเขียน 
ด้านคุณภาพ 
      ครมูีความรู้  ความเข้าใจในการท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
- บันทึกการส่งแผนการจัด

ประสบการณ์ 
- บันทึกการส่งวิจัย 

 
- บันทึกการนิเทศการสอน 
- บันทึกการส่งสื่อ 

 
- แบบบันทึกการส่ง

แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบบันทึกการส่งงานวิจัย 
 
- แบบบันทึกการส่งสื่อ 
- แบบบันทึกการนิเทศ 

   7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
 - 
  8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ และพัฒนาสื่อโดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและ
น าไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม   

 

 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

             (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

        หัวหน้าโครงการ 
                                                                                         

    

             ลงช่ือ ..................................................    ลงช่ือ ............................................................ 
                     (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวยั                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

                   ......... / ................ / .................                                     ......... / ................ / ................. 
    

 

 

 

 

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

49 

 

 

 

 
ชื่อโครงการ              พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย    งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2556 -2560 

เป้าหมายที่  5               ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่  18  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประสบการณ์                                    
ยุทธศาสตร์ที่  19  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 

     ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง 
กับความแตกต่าง 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี   ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที่  3.7   โครงการกิจกรรมที่  3 
หน่วยงานรับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้างาน   นางกัญญา   ฉายาบรรณ์ 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 

1. หลักการและเหตุผล    
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมุ่งพัฒนาคุณภาพคน

ทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาด้วยกระบวนการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ต่อยอดสู่การสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การ
ท าแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และหลักสูตรสถานศึกษา 
เป็นการเตรียมการสอนล่วงหน้าเพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางในการปฏิบัติ สามารถน าไปจัดกิจกรรมบูรณาการ 6 
กิจกรรม มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน  

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาครูมีความรับผิดชอบต่อการท าแผนการจัดประสบการณ์ มีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปเสริมในหน่วยการเรียน ท าให้เด็กได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ จึงเห็นควรให้ด าเนินกิจกรรมนี้ต่อไป 

การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ 

- พอประมาณกับก าลังและความสามารถของครู 
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
- พอประมาณกับวัยและความสามารถของเด็ก 

ความมีเหตุผล 
- เพ่ือติดตามการจัดประสบการณ์ของครูตามที่ได้รับมอบหมาย 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- มีการน าแผนการจัดประสบการณ์และสื่อมาทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 
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เงื่อนไขคุณธรรม 

- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
- การงาน/หน้าที่ 

เงื่อนไขความรู้ 
- ความรู้ด้านการท าแผนการจัดประสบการณ์ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามา

ประยุกตใ์ช้ ในการประสบการณ์                                    
2. เพ่ือครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด  

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง 
3. เพ่ือให้ครูรู้จักการประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ            ครูร้อยละ 100   มีความรู้ ความเข้าใจในการท าแผนการจัดประสบการณ์การ 

เรียนและสามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
ด้านคุณภาพ          ครูมีความกระตือรือร้นในการเตรียมการสอน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ทีห่ลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร 
4. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ 
5. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 
    - ภาคเรียนที่ 1  มี 18  หน่วย 
    - ภาคเรียนที่ 2  มี 17  หน่วย   
6. บันทึกหลังสอน 
7. ก าหนดส่งแผนการสอน 
8. ติดตามการด าเนินงาน 
9. ประเมินโครงการ 
10. ประเมินความพอใจ 
11. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 

900 
 
 

พ.ค.59 
 

พ.ค.59 
 
 

พ.ค.59 – ก.ย.59 
ต.ค.59 – มี.ค.60 

มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 

นางกัญญา 

            รวมเป็นเงิน 900   
5. งบประมาณ    900 บาท 
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6 . ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
         ครูร้อยละ  100   มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนและ
สามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ 
ด้านคุณภาพ 
     ครูมีความกระตือรือร้นในการเตรียมการสอน 
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- บันทึกการส่งแผนการจัด  

ประสบการณ์ 
- บันทึกหลังสอน 
 
 
- สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการส่งแผนการ 

จัดประสบการณ์ 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 

 
2.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

   ครสูามารถจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
    

 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

             (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

          หัวหน้างาน 
                                                                                         

    

             ลงช่ือ ..................................................    ลงช่ือ ............................................................ 
                     (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวยั                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

                   ......... / ................ / .................                                     ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาการเรียนการสอน     งานนิเทศการสอน                      
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2556 -2560 
เป้าหมายที่   5               ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 19   ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 

ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง 
กับความแตกต่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 20   ครูบริหารชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  
ยุทธศาสตร์ที่ 21   ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
ยุทธศาสตร์ที่ 27   ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี   ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที่  3.7   โครงการกิจกรรมที่  3 
หน่วยงานรับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้างาน   นางกัญญา   ฉายาบรรณ์ 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 

1.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ใหม้ีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เนื่องจากการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทั้งเนื้อหาการเรียนรู้และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้ครูทุกคนเข้าใจตรงกันในเรื่องหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มี
การจัดให้มีการนิเทศการสอนของครูทุกท่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และได้พัฒนาความรู้  
ความสามารถในการสอนให้มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านพัฒนาการ 4 จึงเห็นสมควรที่จัดต่อ
ในปีการศึกษา 2559 

การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ 

- เลือกรูปแบบการนิเทศการสอนที่เหมาะสมกับครู 
ความมีเหตุผล 

- การนิเทศเป็นการพัฒนาจากความร่วมมือของครูทุกระดับ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- ครูมีความพร้อม  มีความร่วมมือกัน ในการด าเนินการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
เงื่อนไขคุณธรรม 

- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
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เงื่อนไขความรู้ 
- มีแผนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง  
2. เพ่ือให้ครูบริหารชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  
3. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
4. เพ่ือให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

 3. เป้าหมาย 

  ด้านปริมาณ ครูร้อยละ  100 ได้รับการนิเทศการสอน 

          ด้านคุณภาพ ครูได้รับการนิเทศและน าผลการนิเทศไปปรับปรุงในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพ          
4. การด าเนินงานและระยะเวลา    

งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานนิเทศการสอน 1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. จัดเตรียมเอกสารนิเทศภายใน 

4. ตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
5. ท าปฏิทินตารางการนิเทศ 
    -  นิเทศครั้งที่ 1  

    -  นิเทศครั้งที่  2 
6. ติดตามการด าเนินงาน 
7. ประเมินการด าเนินงาน 
8. สรุปผลการด าเนินงานรายงาน 

700 
 
 

พ.ค.59 
 
 
 
 

ก.ค.59 
ก.พ.60 

 
 

มี.ค.60 

 นางกัญญา 

            รวมเป็นเงิน 700    
5. งบประมาณ        700   บาท 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
      ครูร้อยละ  100 ได้รับการนิเทศการสอน 
ด้านคุณภาพ 
      ครู ได้รับการนิ เทศและน าผลการนิ เทศไป
ปรับปรุงในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     
  

 
- บันทึกการนิเทศ 

 
-สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
 
- แบบสอบถาม 
 

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
                  - 

8. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
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 ครูได้รับการนิเทศและน าผลการนิเทศไปปรับปรุงในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ               
 

 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

             (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

          หัวหน้างาน 
                                                                                         

    

             ลงช่ือ ..................................................    ลงช่ือ ............................................................ 
                     (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวยั                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

                   ......... / ................ / .................                                     ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ                 พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย    งานผลิตสื่อการเรียนการสอน                      
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2556 -2560 
เป้าหมายที่   5               ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 21   ครใูช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี   ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที่  4.3   โครงการกิจกรรมที่  4 
หน่วยงานรับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้างาน   นางอนงค์     บุญมี 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน  มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรกลุ่มบุคคล  ชุมชน  ประชาชนและสื่อทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์     การใช้สื่อจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพสร้างเสริมจินตนาการแบบ
รูปธรรมให้ชัดเจนขึ้น  ดังนั้นการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  จึงมีความส าคัญต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์  

จากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมปีที่ผ่านมา  ครูให้ความร่วมมือในการผลิตสื่อและน ามาส่งเสริมการ
เรียนรู้ควบคู่กับการจัดประสบการณ์การในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม  จึงเห็นควรให้จัดท ากิจกรรมนี้ต่อไป 

การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียน 
ความมีเหตุผล  - สื่อมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
การมีภูมิคุ้มกัน  - ครูมีการใช้สื่อในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
เงื่อนไขคุณธรรม  - การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
เงื่อนไขความรู้  - มีการน าสื่อไปใช้ และสรุปผลงานการผลิตสื่อและวิเคราะห์สื่อ 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
2.  เพ่ือให้ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย   

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ครูร้อยละ 100  ส่งสื่อการสอนตรงกับเวลาที่ก าหนด 
ด้านคุณภาพ ครูมีสื่อที่คุณภาพและหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา  

งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานผลิตสื่อการสอน 1. ประชุมวางแผนงาน 

2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดท า 
4. ก าหนดการส่งสื่อ  
     -  ครั้งที ่1  
     -  ครั้งที่ 2  
5. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
6. ติดตามการด าเนินงาน 
7. แบบประเมินโครงการ 
8. แบบประเมินความพอใจ 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานประเมินกิจกรรม 

3,600 
 
 

พ.ค.59 
 

 
 

ก.ค.59 
พ.ย.59 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 
      มี.ค.60 

นางอนงค์ 

            รวมเป็นเงิน 3,600    
5. งบประมาณ         3,600 บาท 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     ครูร้อยละ 100  ส่งสื่อการสอนตามก าหนด 
ด้านคุณภาพ 
     ครูมีสื่อที่คุณภาพและหลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก 

 
- บันทึกการส่งสื่อ 
 
- สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการส่งสื่อ 
 
- แบบสอบถาม   

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนธีรศาสตร์ 

8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
ครูผลิตสื่อและพัฒนาสื่อได้อย่างมีคุณภาพ  และสามารถน าสื่อไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่าง 

เหมาะสม 

 
ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

             (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

          หัวหน้างาน 

                                                                                         
             ลงช่ือ ..................................................    ลงช่ือ ............................................................ 
                      (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวยั                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

                   ......... / ................ / .................                                     ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ                พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย    งาน วิจัยในชั้นเรียน                      
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2556 -2560 
เป้าหมายที่ 5               ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีปะสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 20   ครบูริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 22            ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 23            ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ 

การจัดประสบการณ์ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี   ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที่  3.4   โครงการกิจกรรมที่  2 
หน่วยงานรับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้างาน   นางกัญญา   ฉายาบรรณ์ 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2559  – มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 

1. หลักการและเหตุผล    
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทย 

ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล  พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ต่อยอดสู่การสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์  มุ่งหวังพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามศักยภาพ
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆให้เกิดการเรียนรู้ 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาครูได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีความพร้อมให้เกิดทักษะ
ในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  จึงเห็นควรให้ด าเนินกิจกรรมนี้ต่อไป 

การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ 

- พอประมาณกับก าลังและความสามารถของครู 
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

ความมีเหตุผล 
- เพ่ือให้ครูมีความรู้ในการท าวิจัยในขั้นเรียน 
- เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและและแก้ปัญหาได้เหมาะสม 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- มีการน าแผนการจัดประสบการณ์และสื่อมาทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 

 
เงื่อนไขคุณธรรม 

- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
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เงื่อนไขความรู้ 

- ความรู้ด้านการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  
2. เพ่ือให้ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  
3. เพ่ือให้ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์  

3. เป้าหมาย 
  เป้าหมายด้านปริมาณ      

ครูร้อยละ100  จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
เป้าหมายด้านคุณภาพ     

ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัย เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการดีขึ้น 
4. การด าเนินงานและระยะเวลา    

งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวิจัยในชั้นเรียน 1. ประชุมวางแผนงาน 

2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ศึกษาหาข้อมูล 
4. ต้ังขื่อเรื่องและหาแนวทางพัฒนา 
5. ก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
6. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
7. ก าหนดส่งวิจัย 
8. ติดตามการด าเนินงาน 
9. ประเมินความพอใจ 
10. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

650 
 
 

พ.ค.59 
 
 

 
พ.ค.59-มี.ค.60 
      
    
 

นางกัญญา 

รวมเป็นเงิน 650    

5.  งบประมาณ  650  บาท     

6. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       ครูร้อยละ100  จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านคุณภาพ 
       ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัย เพ่ือ
พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการดีขึ้น 

 
- บันทึกการส่งวิจัย 
 
- สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการส่งวิจัย 
 
- แบบสอบถาม 

 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     

- 
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8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

ครูใช้เทคนิคในการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้น 
 
 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

             (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

          หัวหน้างาน 

                                                 

                                         
             ลงช่ือ ..................................................    ลงช่ือ ............................................................ 
                       (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                        (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวยั                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

                   ......... / ................ / .................                                     ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ             พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  งานพัฒนาทักษะ / พรสวรรค์ 
มาจากโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอน   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที ่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ยุทธศาสตร์  13  สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์  14  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์  15  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย   
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี   ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที่  3.7   โครงการกิจกรรมที่  3 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบงาน นางกัญญา    ฉายาบรรณ์  
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2559 –  มีนาคม 2560  
สถานที่ด าเนินการ อาคารยอแซฟและอันนา  

1. หลักการและเหตุผล 
มุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับสร้างองค์ความรู้ตามพัฒนาการทั้ง 4ด้าน จาก

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการคิด  ใช้ภาษา   การสังเกต  จ าแนก 
เปรียบเทียบ   จ านวน มิติสัมพันธ์  และความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับตนเอง   เรื่องราวสิ่งต่างๆรอบตัวที่
สอดคล้องกับวัย  ดังนั้น  โรงเรียนจึงได้ก าหนดนโยบายที่จะส่งเสริมและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้เด็กเกิด
ทักษะต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดและมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในช่วงชั้นต่อไป  โดยจัดให้มีการยกระดับเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งจะเน้นให้มีกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย  สอดคล้องกับวัยและความสนใจของเด็ก  

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ด าเนินการงานพัฒนาทักษะพรสวรรค์ ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  จึงสมควรด าเนินงานต่อไปในปีการศึกษา 2559 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามศักยภาพ  คนเก่ง  คนอ่อน   พัฒนาตนเองในฐาน 

คะแนนเดิมของตนเอง  ต้องขยันไม่น้อยกว่าเดิม   ความรู้ที่มีอยู่ต้องไม่หดหายไป 
และต้องมีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

ความมีเหตุผล  ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะพ้ืนฐานเป็นมาตรฐานและตัวบ่งชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่ส าคัญจึง 
                               จ าเป็นต้องยกระดับของผู้เรียนอย่างจริงจัง 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  การพัฒนาต้องท าต่อเนื่องจริงจัง  ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจึงจะเห็นผลและดีขึ้นตามล าดับ 
                               การพัฒนาใดๆต้องอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม เป็นการ  
                               พัฒนาที่ยั่งยืน ต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ 
เงื่อนไขคุณธรรม  ความขยัน   ครูและนักเรียนต้องท าหน้าที่ของตนเองอย่างดี   พยายามท าต่อเนื่อง 
                               ความรอบคอบ  การใช้ความรอบคอบเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลเหมาะสมกับวัย 
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เงื่อนไขความรู้  การวิเคราะห์และคัดกรอง  สมรรถภาพทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละตนเอค้นพบ 

                               หลกัการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. วัตถุประสงค์ 
     1.   เพื่อให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  
     2.   เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
     3.   เพ่ือให้เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ  100  ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะด้านการอ่าน  คิด  

และเขียนเพ่ิมขึน้ 
ด้านคุณภาพ เด็กมีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะและความพร้อมที่จะเรียนในชั้นต่อไปอย่างมี 

ความสุข 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาทักษะ / 
พรสวรรค์ (สอน
เสริมพิเศษวัน
เสาร์) อนุบาล 

1. ประชุมครูวางแผนงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองทราบ 
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมายหน้าที่ 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
    - จัดท าแบบสมัครเรียนพิเศษ 
    - จัดหาบุคลากรในการจัดกิจกรรม 
    - จัดท าใบงาน 
6. จัดการเรียนการสอนตามตาราง 
7. ทดสอบความพร้อม 
8. ติดตามผลการด าเนินงาน 
9. ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
10. สรุปผลการด าเนินงาน 
11. รายงานประเมินโครงการ 

650 

 

 

 

 

 

 

พ.ค.59 
 
 

มิ.ย.59 
มิ.ย.59 

 
 
 

มิ.ย.59 - มี.ค.60 
 

 
มี.ค.60 

นางกัญญา 

 

 

รวมเป็นเงิน 650   

5. งบประมาณ    650  บาท 
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6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
          เด็กที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100  
ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะด้านการอ่าน  คิด 
และเขียน 
ด้านคุณภาพ 
          เด็กมีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะ
และความพร้อมที่จะเรียนในชั้นต่อไปอย่างมี
ความสุข 

 
- ทดสอบ 
- ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

- สอบถาม 

 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินการเข้าร่วม

กิจกรรม 
 
- แบบสอบถาม 

7. หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง      
 - 
8. ผลที่คาดว่าได้รับ  
 ผู้ปกครองพึงพอใจ ที่บุตรหลานมีพัฒนาการด้านสติปัญญา   มีผลการเรียนด้านการอ่าน  คิดและเขียน
ที่เพ่ิมข้ึนสมวัย  และ มีความเชื่อม่ันต่อโรงเรียน 

 

 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

             (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

          หัวหน้างาน 

                                                                     

                     
             ลงช่ือ ..................................................    ลงช่ือ ............................................................ 
                     (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวยั                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

                   ......... / ................ / .................                                     ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ                อ่านแต่เล็กเด็กฉลาด   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2555 -2560 
เป้าหมายที่    2              เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่    3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที่    4              เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง    
ยุทธศาสตร์ที่  6   มีความม่ันใจ และกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่  7   ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  11  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้                      
ยุทธศาสตร์ที่  15            ทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี       ค.ศ. 2016 – 2020  ยุทธศาสตร์ 3.4  โครงการกิจกรรมที่ 2                      
หน่วยงานรับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางกัญญา   ฉายาบรรณ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  นิทานเป็นกิจกรรมจ าเป็นส าหรับเด็กที่ง่ายและเหมาะกับทุกโอกาส และทุกสถานการณ์ เด็กสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเรื่องจากนิทาน เหตุผลของการฟังนิทานคือท าให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และนิทานยัง
ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก และนิทานจะสร้างสรรค์นิสัยรักการอ่าน การเห็น
ความส าคัญของหนังสือไปพร้อมกัน การเล่านิทานให้เด็กฟังเสมอๆ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
พัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาและภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการด้าน
สังคม ในเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถปลูกฝังอ่านการเล่านิทานจนเกิดความผูกพันและมีเจต
คติท่ีดีในด้านต่างๆ ติดตัวไปจนโต การเล่านิทานเป็นการสร้างสัมพันธ์ความใกล้ชิดผูกพันระหว่างผู้เล่ากับเด็กท า
ให้ผู้เล่าเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเด็ก ขณะที่เล่าเด็กจะคิดจินตนาการ เข้าใจซึมซับ  รับรู้ แยกแยะในสิ่งต่างๆ 
ด้วยตัวเอง  
 ดังนั้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านขึ้น เพ่ือให้เด็กมีความสนใจใฝ่รู้  ใช้ภาษาได้
เหมาะสมตามวัย  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยไม่เกิดปัญหา  จึงเห็นควรให้ด าเนิน
กิจกรรมนี้ต่อไป 

การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - รู้จักเลือกหนังสือ / นิทานที่เหมาะสมกับวัย 
ความมีเหตุผล  - ใช้นิทานประกอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  

  ความเข้าใจมากข้ึน 
การมีภูมิคุ้มกัน  - ต้องมีการวางแผน การเลือกนิทาน /หนังสือ ที่มีคุณภาพ 
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เงื่อนไขคุณธรรม  - ความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการอ่าน 
เงื่อนไขความรู้  - มีการแสวงหาความรู้เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

2.  วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
2. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก  
3. เพ่ือให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
4. เพ่ือให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้                      
5. เพ่ือให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  

3.  เป้าหมาย 
1.   ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ  100 เข้าร่วมโครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 
2.  ด้านคุณภาพ เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และ  ส่งผลที่เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

4.  การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการอ่านแต่
เล็กเด็กฉลาด 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2.เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. จัดซื้อหนังสือนิทาน 
4. จัดท าสมุดยืมหนังสือ 
กลับบ้านและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
5.ก าหนดระยะเวลาในการยืม – คืนหนังสือ 
6. บันทึกการอ่านในสมุดรักการอ่าน 
6.ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
7. แบบประเมินความพอใจ 
8.สรุปผลการด าเนินงาน 
9.รายงานประเมินกิจกรรม 

เงินสนับสนุน
ของรัฐบาล 

 
 

      พ.ค.59 
 

พ.ค.59-ก.ย.60 
 
 
 
 
 

ก.ย.59 
 
 

 
 
 นางกัญญา 

5. งบประมาณ         เงินสนับสนุนของรัฐบาล 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     เด็กร้อยละ  100 เข้าร่วมโครงการอ่านแต่เล็กเด็ก
ฉลาด 
ด้านคุณภาพ 
     เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และ  ส่งผลที่เป็นประโยชน์
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
- บันทึกรักการอ่าน 
- รายชื่อนักเรียนเข้าร่วม 

 
- สอบถาม 

 
- แบบบันทึกรักการอ่า 
- แบบบันทึกรายชื่อนักเรียน 
 
- แบบสอบถาม 

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ     
            -          
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8.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 เด็กรักการอ่าน  รู้จักพัฒนาตนเอง  โดยใช้ภาษาสะท้อนความคิดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว   

 
 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

             (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

        หัวหน้าโครงการ 

                                                                     

                     
             ลงช่ือ ..................................................    ลงช่ือ ............................................................ 
                     (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวยั                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

                   ......... / ................ / .................                                     ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ   พบผู้ปกครอง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าหมายที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่  9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่  25 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
ยุทธศาสตร์ที่  36 มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด 
   การศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  38 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชนและ 
   ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  47             มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา 
   กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี   ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2  โครงการกิจกรรมที่  2 
หน่วยงานรับผิดชอบ            กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ            นางอนงค์    บุญมี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน           พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

จากยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนที่
เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล  พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  เพ่ือประสานความร่วมมือ  
วางแผนในการพัฒนาวิธีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในชุมชน  โดยทางโรงเรียนได้ก าหนดให้มีการพบผู้ปกครอง
ปีละ  3  ครั้ง  ครูและผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความต้องการและความสนใจ  ท าให้ทราบถึงปัญหา
และพฤติกรรมบางอย่างของนักเรียนที่ควรส่งเสริมหรือแก้ไข   
   จากการปฏิบัติงานตามโครงการปีการศึกษา  2558  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ท าให้
ทราบข้อมูลพฤติกรรมทางด้านลบและด้านบวกของนักเรียน  ดังนั้นในปีการศึกษา  2559  จึงเห็นสมควรให้
ด าเนินโครงการนี้ 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ความพอประมาณ  -  พอประมาณกับเนื้อหาให้ความรู้ 
   -  พอประมาณกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
   -  พอประมาณกับสถานที่ในการจัด  
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ความมีเหตุผล  -  การให้ความรู้ระเบียบข้อตกลงของโรงเรียนให้ทราบชัดเจน 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี   -  มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

 -  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เงื่อนไขคุณธรรม  -  ความอดทนในการปฏิบัติงาน 
                             -  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
                        -  ความสามัคคีในการท างานร่วมกัน 
เงื่อนไขความรู้  -  มีความรู้เรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน 

-  มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้อตกลง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  
2. เพ่ือให้มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
3. เพ่ือให้มีสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชนและท้องถิ่น  
4. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา  กับครอบครัว ชุมชน

และองค์กรที่เก่ียวข้อง    
 

3.  เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายด้านปริมาณ - ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของนักเรียนในระดับอนุบาล 1-3 มีความ  
    พึงพอใจต่องานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม ่ระดับปฐมวัย 

- ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของนักเรียนเข้าใหม่ในระดับอนุบาล 1-3  
  มีความพึงพอใจต่องานพบผู้ปกครอง 

2.  เป้าหมายด้านคุณภาพ - ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและให้ความร่วมมือใน 
      การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

       - ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับ การเรียนรู้และพัฒนาการที่ควร 
         ส่งเสริมหรือแก้ไขของเด็ก   
4. การด าเนินงานและระยะเวลา    

งาน / กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ระยะเวลา 

งานปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน
เข้าใหม่ระดับปฐมวัย 

1.  ประชุมวางแผนงาน 
2.  เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3.  ก าหนดวันเวลาสถานที่จัดงาน 
4.  ติดต่อประสานงาน/มอบหมาย  
    หน้าที่ 
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครอง 

รับทราบ 
6. ด าเนินงานตามแผน 
           - จัดการประชุมผู้ปกครอง  
             เด็กใหม่พบผู้ปกครอง 
           - ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
           - จัดเตรียมเอกสาร 
           - จัดสถานที ่

2,700 พ.ค.59 
 
 

พ.ค.59 
 
 
 
 

4 มิ.ย.59 

นางอนงค์ 
นางสาวสมรศรี 
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งาน / กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ระยะเวลา 

            - ประเมินกิจกรรม 
7. ประเมินโครงการ 
8. แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ผู้ปกครอง 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานประเมินโครงการ 

 
 

 
 

10 มิ.ย.59 
10 มิ.ย.59 

 
10 มิ.ย.59 
10 มิ.ย.59 

 

 

 

 

งานพบผู้ปกครอง 1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ก าหนดวันเวลาสถานที่จัดงาน 
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมาย  
    หน้าที่ 
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครอง 
    รับทราบ 
6. ด าเนินงานตามแผน 
    6.1.  พบผู้ปกครองแจกสมุด 
           พัฒนาการ 
            - ครั้งที่  1 เดือน ต.ค.59 
            - ครั้งที่  2 เดือน มี.ค.60 
7. ประเมินโครงการ 
8. แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ผู้ปกครอง 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานประเมินโครงการ 

800 พ.ค.59 
 
 
 
 

ส.ค.59 
 

ต.ค.58 
 
 

ต.ค.59-พ.ย.59 
มี.ค. 60 

31 มี.ค. 60 
31 มี.ค. 60 

 
31 มี.ค. 60 
31 มี.ค. 60 

นางอนงค์ 
นางสาวสมรศร 

รวมเป็นเงิน 3,500   
5. งบประมาณ 
       -  จากทางโรงเรียน  3,500  บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของนักเรียนเข้าใหม่ใน

ระดับอนุบาล 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
2. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมพบ

ผู้ปกครอง 
ด้านคุณภาพ 

1. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ  

 
- บันทึกรายชื่อเด็กเข้า

ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
- ประเมินผลความพึงพอใจ 

 

 
- แบบบันทึกรายชื่อ 

 
 
 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
โรงเรียน 

2. ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับ การเรียนรู้และ
พัฒนาการที่ควรส่งเสริมหรือแก้ไขของเด็ก   

  

7. หน่วยงานที่รับผิดขอบ    โรงเรียนธีรศาสตร์   ผู้ปกครอง  ชุมชน  นักเรียน 

8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิด 

ขึ้นกับเด็กอย่างเต็มความสามารถ 

 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                 (นางอนงค์    บุญมี) 
         หัวหน้าโครงการ 

                                                                                         

    

ลงช่ือ ..................................................     ลงช่ือ ..................................................... 
           (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                 (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนธรีศาสตร ์

       ......... / ................ / .................                                              ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ   พบผู้ปกครอง   งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหมร่ะดับอนุบาล 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2556 – 2560 
เป้าหมายที่   5                   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
  ประสิทธิผล 

เป้าหมายที่   7  แนวการจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่   9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 25 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 36 มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด 
   การศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 38 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชนและ 
   ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 47  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา  
   กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี   ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2  โครงการกิจกรรมที่  2 
หน่วยงานรับผิดชอบ            กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างาน            นางอนงค์    บุญมี 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน           พฤษภาคม  2559 – มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
จากยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนที่

เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล  พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  เพ่ือประสานความร่วมมือ  
วางแผนในการพัฒนาวิธีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในชุมชน  โดยทางโรงเรียนได้ก าหนดให้มีการพบผู้ปกครอง
ปีละ  3  ครั้ง  ครูและผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความต้องการและความสนใจ  ท าให้ทราบถึงปัญหา
และพฤติกรรมบางอย่างของนักเรียนที่ควรส่งเสริมหรือแก้ไข   

จากการปฏิบัติงานตามโครงการปีการศึกษา  2558  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ท าให้
ทราบข้อมูลพฤติกรรมทางด้านลบและด้านบวกของนักเรียน  ดังนั้นในปีการศึกษา  2559  จึงเห็นสมควรให้
ด าเนินโครงการนี้ 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ความพอประมาณ - พอประมาณกับเนื้อหาให้ความรู้ 

- พอประมาณกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
- พอประมาณกับสถานที่ในการจัด  
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ความมีเหตุผล  - การให้ความรู้ระเบียบข้อตกลงของโรงเรียนให้ทราบชัดเจน 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

- สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความอดทนในการปฏิบัติงาน 
   - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

- ความสามัคคีในการท างานร่วมกัน 
เงื่อนไขความรู้  - มีความรู้เรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน 

- มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้อตกลง 
  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ ผู้ปกครอง  
2. เพ่ือให้มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
3. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา  กับครอบครัว ชุมชน

และองค์กรที่เก่ียวข้อง   

3. เป้าหมาย 
เป้าหมายด้านปริมาณ - ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของนักเรียนในระดับอนุบาล 1-3 มีความ  

        พึงพอใจต่องานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับปฐมวัย 
เป้าหมายด้านคุณภาพ - ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม 
     กฎระเบียบของโรงเรียน 

4.  การด าเนนิงานและระยะเวลา    
งาน / กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน
เข้าใหม่ 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ก าหนดวันเวลาสถานที่จัดงาน 
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมายหน้าที่ 
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 
6. ด าเนินงานตามแผน 
    6.1.  จัดการประชุมผู้ปกครอง  
           เด็กใหม่พบผู้ปกครอง 
           - ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
           -  จัดเตรียมเอกสาร 
           -  จัดสถานที ่
           -  ประเมินกิจกรรม 
7. ประเมินโครงการ 
8. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานประเมินโครงการ 

2,700 พ.ค.59 
 
 

พ.ค.59 
 
 

4 มิ.ย.59 
 
 
 
 
 

31 พ.ค.59 
31 พ.ค.59 
31 พ.ค.59 
31 พ.ค.59 

นางอนงค์ 
นางสาวสมรศรี 

 

รวมเป็นเงิน 2,700   
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5. งบประมาณ 
       -  จากทางโรงเรียน  2,700  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการวัด 
ด้านปริมาณ 
       ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของนักเรียนใน
ระดับอนุบาล 1-3 มีความ พึงพอใจต่องาน
ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ระดับอนุบาล 
ด้านคุณภาพ 

1. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 

- บันทึกรายชื่อเด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 
 
- ประเมินผลความพึงพอใจ 

 

- แบบบันทึกรายชื่อ 
 
 
 
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

7. หน่วยงานที่รับผิดขอบ    -           

8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับ

เด็กอย่างเต็มความสามารถ 
 
 
 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                            (นางอนงค์    บุญมี) 
                      หัวหน้างาน 

                                                                                         

    

ลงช่ือ .......................................................     ลงช่ือ .......................................................... 
          (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

        ......... / ................ / .................                                                            ......... / ................ / ................. 
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ชื่องาน    พบผู้ปกครอง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2556 – 2560 
เป้าหมายที่   5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าหมายที่   7  แนวการจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่   9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 25 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 36 มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด 
   การศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 38 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชนและ 
   ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 47  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา  
   กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี   ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2  โครงการกิจกรรมที่  2 
หน่วยงานรับผิดชอบ            กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างาน            นางอนงค์    บุญมี 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน           พฤษภาคม  2559 – มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ  อาคารอันนาและอาคารยอแซฟ 
1. หลักการและเหตุผล 

จากยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนที่
เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล  พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  เพ่ือประสานความร่วมมือ  
วางแผนในการพัฒนาวิธีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในชุมชน  โดยทางโรงเรียนได้ก าหนดให้มีการพบผู้ปกครอง
ปีละ  3  ครั้ง  ครูและผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความต้องการและความสนใจ  ท าให้ทราบถึงปัญหา
และพฤติกรรมบางอย่างของนักเรียนที่ควรส่งเสริมหรือแก้ไข   

จากการปฏิบัติงานตามโครงการปีการศึกษา  2557  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ท าให้
ทราบข้อมูลพฤติกรรมทางด้านลบและด้านบวกของนักเรียน  ดังนั้นในปีการศึกษา  2558  จึงเห็นสมควรให้
ด าเนินโครงการนี้ 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ความพอประมาณ - พอประมาณกับเนื้อหาให้ความรู้ 

- พอประมาณกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
- พอประมาณกับสถานที่ในการจัด  

ความมีเหตุผล  - การให้ความรู้ระเบียบข้อตกลงของโรงเรียนให้ทราบชัดเจน 
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การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

- สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความอดทนในการปฏิบัติงาน 
   - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

- ความสามัคคีในการท างานร่วมกัน 
เงื่อนไขความรู้  - มีความรู้เรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน 

- มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้อตกลง 
 2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ ผู้ปกครอง  
2. เพ่ือให้มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
3. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา  กับครอบครัว  ชุมชน

และองค์กรที่เก่ียวข้อง   

3. เป้าหมาย 
เป้าหมายด้านปริมาณ ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของนักเรียนเข้าใหม่ในระดับอนุบาล 1-3  

มีความพึงพอใจต่องานพบผู้ปกครอง 
เป้าหมายด้านคุณภาพ  ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับ การเรียนรู้และพัฒนาการที่ควรส่งเสริมหรือ 
      แก้ไขของเด็ก   

4.  การด าเนนิงานและระยะเวลา    
งาน / กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานพบผู้ปกครอง 1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ก าหนดวันเวลาสถานที่จัดงาน 
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมาย  
    หน้าที่ 
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครอง 
    รับทราบ 
6. ด าเนินงานตามแผน 
    6.1.  พบผู้ปกครองแจกสมุด 
           พัฒนาการ 
            - ครั้งที่  1 เดือน ต.ค.59 
            - ครั้งที่  2 เดือน มี.ค.60 
7. ประเมินโครงการ 
8. แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ผู้ปกครอง 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานประเมินโครงการ 

800 พ.ค.59 
 
 
 
 

ส.ค.59 
 

ต.ค.58 
 
 

ต.ค.59-พ.ย.59 
มี.ค. 60 

31 มี.ค. 60 
31 มี.ค. 60 

 
31 มี.ค. 60 
31 มี.ค. 60 

นางอนงค์ 
นางสาวสมร

ศร 

รวมเป็นเงิน 800   

5. งบประมาณ 
       -  จากทางโรงเรียน  800   บาท 
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6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการวัด 

ด้านปริมาณ 
          ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของนักเรียน
เข้าใหม่ในระดับอนุบาล 1 -3 มีความพึง
พอใจต่องานพบผู้ปกครอง 
ด้านคุณภาพ 

ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับ การ
เรียนรู้และพัฒนาการที่ควรส่งเสริมหรือ
แก้ไขของเด็ก   

 
- บันทึกรายชื่อเด็กเข้าร่วม

กิจกรรม 
 
 

- ประเมินผลความพึงพอใจ 
 

 
- แบบบันทึกรายชื่อ 

 
 
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    -           

8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก 

 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                 (นางอนงค์    บุญมี) 
            หัวหน้างาน 

                                                                                         

    

ลงช่ือ ..................................................     ลงช่ือ ..................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                   (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนธรีศาสตร ์

       ......... / ................ / .................                                               ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ   เตรียมพร้อมสู่อาเซียน  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
เป้าหมายที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที่  4                เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เป้าหมายที่  5               ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าหมายที่  9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  6             มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่  11             เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  13  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่  14  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  15             มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย                   
ยุทธศาสตร์ที่  24  ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
ยุทธศาสตร์ที่  46  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวดวงพร    พุฒจิระ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน  16 พฤษภาคม  2559 –  31 มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา  

1.  หลักการและเหตุผล 
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างสังคม

ภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดี
อยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 

ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีเป้าหมายให้
ครู เด็ก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเป็นประชากรของประชาคม
อาเซียนมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการนี้ต่อไป 
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การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ     - พอประมาณในการเรียนรู้อาเซียน 
ความมีเหตุผล          - มีการพัฒนาตนเพ่ือเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี        - รู้จักปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
เงื่อนไขคุณธรรม   - การแบ่งปันความรู้  ช่วยเหลือเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   - ความเป็นหนึ่ง การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น  
  "ครอบครัวเดียวกัน" 

เงื่อนไขความรู้   - การเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการพูดและใช้ภาษาได้เหมาะสม  
2. เพ่ือให้ครูจัดแหล่งการเรียนรู้อาเซียนที่หลากหลายให้เด็กเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ   
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและน าสื่อไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม  

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

1. เด็กร้อยละ 90   เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการพูดและใช้ภาษาได้เหมาะสม  
2. ครรู้อยละ 100 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา                              

ด้านคุณภาพ   
  โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคม 
 อาเซียนดียิ่งขึ้น 
4.  การด าเนินงานและระยะเวลา          

งาน /กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานภาษาอาเซียน 
 

1. ประชุมครูวางแผนงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4. ส ารวจค าพูดทักทายเป็นภาษา

อาเซียนแต่ละประเทศ 
5. ก าหนดทุกวันจันทร์ให้ครูพูด

ทักทาย ภาษาให้กับเด็กหน้าเสาธง 
6. บันทึกการใช้ภาษาในแต่ละสัปดาห์ 
7. สรุปผลการด าเนินงาน 
8. รายงานประเมินกิจกรรม 

1,300 

 
พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.59 

มี.ค.59 

นางสาวดวงพร 

งานจัดแหล่งเรียนรู้
อาเซียน 

1. ประชุมครูวางแผนงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. ด าเนินการตามแผน 
     - ส ารวจสถานที่ในการจัดแหล่ง 
       เรียนรู ้
     - เสนอซื้อวัสดุอุปกรณ์อาเซียน 
     - ด าเนินการจัดกิจกรรม 

5,500 พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวดวงพร 
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งาน /กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      - บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 
4. รายงานประเมินกิจกรรม 

  

มี.ค.59 

มี.ค.59 

 

รวมเป็นเงิน 6,800   

5.  งบประมาณ    6,800  บาท 
6.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 100 ได้เรียนภาษาอังกฤษโดย
ชาวต่างชาติ  

2. เด็กร้อยละ 100 ได้เรียนภาษาจีน  
3. ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้น

ได้ทุกคน 
4. เด็กร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในการพูด

และใช้ภาษาได้เหมาะสม  
5. ครรู้อยละ 90 ผลิตสื่อและน าสื่อไปใช้ในการจัด

กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 

ด้านคุณภาพ   
     โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนดี
ยิ่งขึ้น 
 

 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
- ส ารวจ 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 
- แบบส ารวจ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
 - 
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนดียิ่งขึ้น 
 

 
ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                          (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ) 

                      หัวหน้าโครงการ 

                                                                                                         16  พฤษภาคม 2559 

    

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ..................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                               (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

            16  พฤษภาคม 2559                  16  พฤษภาคม 2559 
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ชื่อโครงการ    เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน   งานภาษาอาเซียน  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่  2                 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
เป้าหมายที่  3                 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม   
เป้าหมายที่    4           เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ยุทธศาสตร์ที่  6                 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่  11                 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
ยุทธศาสตร์ที่  13                 สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้     
ยุทธศาสตร์ที่  15                มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย   
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4                        
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างาน   นางสาวดวงพร    พุฒจิระ  
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16 พฤษภาคม  2559 – 31 มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ  อาคารยอแซฟและอันนา  

1. หลักการและเหตุผล 
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างสังคม

ภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดี
อยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 

โรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัยเห็นสมควรจัดกิจกรรมภาษาอาเซียนต่อไป เพ่ือให้เด็กทุกคนได้มีโอกาส
ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอาเซียนและ ภาษาเพ่ือนบ้าน 
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ     - พอประมาณในการเรียนรู้อาเซียน 
ความมีเหตุผล          - มีการพัฒนาตนเพ่ือเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี        - รู้จักปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 
เงื่อนไขคุณธรรม   - การแบ่งปันความรู้  ช่วยเหลือเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   - ความเป็นหนึ่ง การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น  
  "ครอบครัวเดียวกัน" 

เงื่อนไขความรู้   - การเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กพูดและใช้ภาษาอาเซียน และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนได้  
2. เพ่ือให้เด็กสามารถพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้ 
3. เพ่ือให้เด็กสามารถพูดภาษาจีนพื้นฐานได้ 

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

1. เด็กร้อยละ 90  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
2. เด็กร้อยละ 90  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. เด็กร้อยละ 90  สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
4. เด็กร้อยละ 90  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  

ด้านคุณภาพ        
เด็กมีทักษะและความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การด าเนินงานและระยะเวลา    

5. งบประมาณ  1,300  บาท 
6..ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  

1. เด็กร้อยละ 90  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
2. เด็กร้อยละ 90  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. เด็กร้อยละ 90  สนใจเรียนรู้สิง่ต่างๆรอบตัว ซักถาม

อย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
4. เด็กร้อยละ 90  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ        
      เด็กมีทักษะและความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินความพึง  
  พอใจ 
 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินความพึง 
  พอใจ 
 

งาน /กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมภาษา
อาเซียน 
 

1. ประชุมครูวางแผนงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. ส ารวจค าพูดทักทายเป็นภาษา

อาเซียนแต่ละประเทศ 
4. ก าหนดทุกวันจันทร์ให้ครูพูด

ทักทาย  
5. ภาษาให้กับเด็กหน้าเสาธง 
6. บันทึกการใช้ภาษาในแต่ละสัปดาห์ 
7. สรุปผลการด าเนินงาน 
8. รายงานประเมินกิจกรรม 

1,300 พ.ค.59 
 
 
 

 
พ.ค.59-มี.ค.60 

 
 
 

 
มี.ค.60 

นางสาวดวงพร 
 

                                    รวมเป็นเงิน 1,300   
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               
  -  
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 เด็กสามารถพูดทักทายภาษาอาเซียนพ้ืนฐานเหมาะสมกับวัย 
 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ) 

                       หัวหน้างาน 

                                                                                                              16  พฤษภาคม 2559 

    

 

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ..................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                              (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

            16  พฤษภาคม 2559                  16  พฤษภาคม 2559 
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ชื่อโครงการ   เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน    งานแหล่งเรียนรู้อาเซียน   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 4                 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เป้าหมายที่ 5                 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
เป้าหมายที่ 9                 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 
                                         เรียนรู ้
ยุทธศาสตร์ที่ 13             สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 14             มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 24             ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
ยุทธศาสตร์ที่ 46              เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างาน   นางสาวดวงพร   พุฒจิระ  
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16 พฤษภาคม  2559 – 31 มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ  อาคารยอแซฟและอันนา   

1. หลักการและเหตุผล 
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างสังคม

ภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดี
อยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 

โรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัยเห็นสมควรจัดกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้อาเซียนต่อไป เพ่ือให้มีแหล่ง
เรียนรู้อาเซียนขึ้นในโรงเรียน ครูพาเด็กเข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้น เด็กได้รับประสบการณ์เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อาเซียนในโรงเรียน  

การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 

- พอประมาณกับก าลังและความสามารถของครู 
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

ความมีเหตุผล  - เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจมากข้ึน 
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- เพ่ือให้ครูมีทักษะในการท าแผนการจัดประสบการณ์และการผลิตสื่อ 
- เพ่ือติดตามการจัดประสบการณ์ของครูตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - ต้องมีการวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดสาระที่ควรรู้ เตรียมการจัดกิจกรรม  

  จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ มีการน าแผนการจัดประสบการณ์และสื่อมาทดลองใช้และ 
  ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 

เงื่อนไขคุณธรรม  - การแบ่งปัน  รอคอย 
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
- ความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น 
- การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

เงื่อนไขความรู้  - ความรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อาเซียน  

 2. เพ่ือให้เด็กเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

1. เด็กร้อยละ 90   เรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. เด็กร้อยละ 90   มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. ครรู้อยละ  90   จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

 ด้านคุณภาพ        
ครูและเด็กได้ใช้แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของโรงเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. การด าเนินงานและระยะเวลา 

 

งาน /กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานแหล่งเรียนรู้
อาเซียน 

1. ประชุมครูวางแผนงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. ด าเนินการตามแผน 

- ส ารวจสถานที่ในการจัดแหล่ง 
  เรียนรู้ 
- เสนอซื้อวัสดุอุปกรณ์อาเซียน 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 

4. สรุปผลการด าเนินงาน 
5. รายงานประเมินกิจกรรม 

5,500 พ.ค.59 
 
พ.ค.59- มี.ค.60 
    
 
 
 
 

มี.ค.60 
มี.ค.60 

นางสาวดวงพร 
 

                                    รวมเป็นเงิน 5,500   
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5.งบประมาณ     5,500  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 90   เรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ 
และรักการเรียนรู้ 

2. เด็กร้อยละ 90 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

3. โรงเรียนแหล่งเรียนรู้อาเซียน 
4. ครูร้อยละ 90 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้

ตลอดเวลา 
ด้านคุณภาพ   
        ครูและเด็กได้ใช้แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
- การสังเกต 
 
- การสังเกต 
 
- การส ารวจ 
- การสังเกต 
 
 
- บันทึกการใช้ 

 

 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 
- แบบส ารวจ 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบบันทึกการใช้ 
 
 
 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 -     
 
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ) 

                       หัวหน้างาน 

   16  พฤษภาคม 2559 

    

 

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ..................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)               (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

            16  พฤษภาคม 2559                  16  พฤษภาคม 2559 
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ชื่อโครงการ   แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่   2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ   
เป้าหมายที่   3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที่   4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เป้าหมายที่   5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าหมายที่   9  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 
   เรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5                    ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6                    มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที ่9                     มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  17                   มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 24                   ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
ยุทธศาสตร์ที่  46  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  47  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ 
                                       ครอบครัว   ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่างดี   ค.ศ. 2016 – 2020  ยุทธศาสตร์ 4.3  โครงการกิจกรรมที ่ 4                      
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางจินตนา    นิสัยตรง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  2559– มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ  อาคารยอแซฟและอันนา 

1. หลักการและเหตุผล 
             การมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่าน  พัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้  ตั้งแต่วัยเด็กและส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย  ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรกลุ่มบุคคล  ชุมชน  ประชาชน  และสื่อทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  รวมถึงส่งเสริมสถานศึกษา  ทางเลือกที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  โดยภายในโรงเรียนได้จัดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ส่วนภายนอกโรงเรียนมีการน าบุคคลในท้องถิ่นมาเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการสอนเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  แหล่งการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียนจึงมีความส าคัญเพราะสามารถแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ได้ดี และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
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             จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเด็กได้รับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกยังไม่หลากหลาย  จึง
เห็นสมควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ 

- พอประมาณในการเลือกแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
ความมีเหตุผล 

- เพ่ือให้นักเด็กเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่นและการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- ต้องมีการประชุม วางแผนการด าเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- แบ่งปันความรู้ / ความดี / ความรักซ่ึงกันและกัน 
- ความเรียบง่าย ความพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้ 
- ความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
3. เพ่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

เด็กร้อยละ  100 เข้าร่วมในการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ  

                  เด็กได้รับการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนเรียนรู้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ  
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานแหล่งการ
เรียนรู้ภูมิปัญญา 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ด าเนินการตามแผน 

- ส ารวจ/รวบรวมแหล่งการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จัดท าทะเบียน 
 

2,500 พ.ค.59 
 

มิ.ย.59 
 

 
มิ.ย.59 

 

นางจินตนา 
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 - ประกาศแหล่งเรียนรู้ภายใน และ
ภายนอกให้ครูไปใช้จัด กิจกรรม 

- ก าหนดวันเวลาเชิญวิทยากรให้
ความรู้  

- จัดท าตารางวิเคราะห์การใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

4. ประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

- รายงานประเมินกิจกรรม 

  
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 
 

มี.ค.60 

 

รวมเป็นเงิน 2,500   
 

6. งบประมาณ    2,500   บาท         
7. ระดับความส าเร็จ 
               ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ  100 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 

          เด็กได้รับการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียน
เรียนรู้ สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 
- ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ 
- บันทึกการใช้แหล่งการเรียนรู้ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
- แบบส ารวจแหล่งการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการใช้ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ( หน่วยงานภายนอก ชุมชน  ผู้ปกครอง  ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ) 
1.  โรงเรียน 
2.  กลุ่มแม่บ้านดอนขมิ้น 
3.  อาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง) 

8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 เด็กเห็นคุณค่าของการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                           (นางจินตนา   นิสัยตรง) 

                     หัวหน้าโครงการ 
                                                                                         

    

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ........................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                 (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

       ......... / ................ / .................                                                             ......... / ................ / ................. 
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โครงการ   ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556-2560 
เป้าหมายที่  8   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดของ 
    กระทรวง 
ยุทธศาสตร์  40   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา    
ยุทธศาสตร์  41   จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่ง 

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์  42   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการระบบ 

สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์  43   ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตาม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                        
ยุทธศาสตร์  44   น าผลการประเมินทั้งภายใน และภายนอกมาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์  45  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินผลคุณภาพภายใน  
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ .1,2,3,4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวดวงพร    พุฒจิระ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง (งานประกันคุณภาพภายใน) 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16 พ.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553   ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการะบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และ
ประกาศกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553เพ่ือให้เกิดการ
น าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็งตามแนวคิด หลักการ กฎกระทรวงดังกล่าว วิธีการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่
ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการในปีการศึกษาที่ผ่าน 
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือสามารถด าเนินการตามภารกิจ
หลักของการประกันคุณภาพได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควร
ให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป 

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

89 

 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  -   การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

- วางแผนการด าเนินการพอประมาณกับงบประมาณที่ได้รับ 
ความมีเหตุผล -   การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับบริบทของ  
                                 โรงเรียน 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี -  ต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างดี  รอบคอบ  
เงื่อนไขคุณธรรม  
 ความรอบคอบ -  ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาด าเนินการ  ไตร่ตรอง ด้วยเหตุผล  เพื่อการ 
        ตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า 
 ความกล้าหาญ -  กล้าด าเนินการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด 

ความมัธยัสถ์ -  ด าเนินงานให้พอเหมาะสมกับเวลา  บุคลากร  และทรัพยากรของโรงเรียน 
ความยุติธรรม -  ต้องเคารพในกติกา  กฎระเบียบ   

เงื่อนไขความรู ้ -   ความมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  และกว้างไกล 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
2. เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
3. เพ่ือติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
4. เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
5. เพ่ือให้มีข้อมูลในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

  1.  มีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  ใช้ในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 2.  มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

 ด้านคุณภาพ 
   การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชน  
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

1. ประชุมวางแผนร่วมกัน 
2. ด าเนินการ 
3. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
4. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

4.1  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา 
       ความ ต้องการจ าเป็นก าหนด  
       วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมาย 
4.2  ก าหนดวิธีการด าเนินงาน  

650 16 พ.ค. 59 
 
16 – 31 พ.ค. 59 
16 – 31 พ.ค. 59 

 
 

 

นางสาวดวงพร 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
        โครงการ กิจกรรม  

4.3  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4.4  ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติ 
       การประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 
4.5  เสนอแผนพัฒนาการจัด 
       การศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
       ประจ าปีต่อคณะกรรมการ 
       บริหารโรงเรียนให้ความ 
       เห็นชอบ 

5. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

6. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
7. การประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
8. จัดท ารายงานประจ าปี 
น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 พ.ค.59- 31
มี.ค.60 

 

 

5. งบประมาณ    650   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
ด้านปริมาณ 

1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

2. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

3. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. มีปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 
5. มีข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
6. มีผลประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. มีรายงานประจ าปี 

ด้านคุณภาพ 
        การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
- สอบถามครู และ  ผู้เกี่ยวข้อง 

 
- สอบถามคร ูและ  ผู้เกี่ยวข้อง 
 
- สอบถามคร ูและ  ผู้เกี่ยวข้อง 
- สอบถามคร ูและ  ผู้เกี่ยวข้อง 

 
- สอบถามคร ูและ  ผู้เกี่ยวข้อง 
 
- สอบถามคร ูและ  ผู้เกี่ยวข้อง 

 
- สอบถามคร ูและ  ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
- แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
-  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนผู้แทนชุมชนตัวแทนศิษย์เก่า 
-  ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ใช้ในการด าเนินงานของโรงเรียน 
2. มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
3. การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ) 

                       หัวหน้างาน 

                                                                                                               16  พฤษภาคม 2559 

    

 

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ..................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                               (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

            16  พฤษภาคม 2559                  16  พฤษภาคม 2559 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่ 3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  
เป้าหมายที่ 4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เป้าหมายที่    11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ 
   ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก                    
ยุทธศาสตร์ที่ 9 มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 11  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
ยุทธศาสตร์ที ่13  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่14  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่17  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  50  จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
   ปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี    ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที ่3.4   โครงการกิจกรรมที ่ 3 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ นางกัญญา    ฉายาบรรณ์  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2559 –  มีนาคม 2560  
สถานที่ด าเนินการ หอประชุม 

1.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล  ให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด

ชีวิต  ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กล้าแสดงออก 
และมีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  
           จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เด็กสนใจใฝ่เรียนรู้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
หลีกเลี่ยงและบอกถึงความไม่ดีของสิ่งเสพติดหรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ได้  จึงเห็นควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไปเพ่ือ
เด็กทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 

- พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก 
ความมีเหตุผล  - พัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก 

- ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - มีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 
- มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
- ความหวัง 

เงื่อนไขความรู้  - ความรู้ด้านการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
2. เพ่ือให้เด็ก มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์  
3. เพ่ือให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
4. เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

3.  เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ  

1. เด็กร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
2. เด็กร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรมเด็กดีชีวีสุขสันต์ 

   ด้านคุณภาพ         
           เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ สนใจใฝ่รู้ เล่นและท างานร่วมกับ 
   ผู้อื่นได้   

4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ง า น ส่ ง เ ส ริ ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. เตรียมกิจกรรมในการแข่งขัน

ความสามารถ 
4. แจ้งครูประจ าชั้น/ฝึกซ้อม 
5. จัดการแข่งขันตามก าหนด 
6. ประกาศผล/มอบรางวัล 
7. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8. สรุปผลการด าเนินงาน 

1,200 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.59 
 
พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 

นางกัญญา 
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานส่ งเสริมและ
พัฒนาทักษะอ่าน
และการเขียน 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ก าหนดระยะเวลา  กิจกรรมในการ 
   ด าเนินงานตามตารางที่ก าหนด 
   3.1 กิจกรรมอ่านมากเก่งมาก 
    - ภาคเรียนที่ 1ใช้ชุดการสอนเสริม 3 ชุด     
      มีการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง 
     ครั้งที ่1 ประเมิน 30  มิถุนายน 2559 
     ครั้งที่ 2 ประเมิน 29  กรกฎาคม 2559 
     ครั้งที่ 3 ประเมิน 30  สิงหาคม  2559 
     ครั้งที่ 4 ใช้แบบทดสอบของศูนย์ 
                วิชาการอนุบาลสังฆมณฑล 
                ราชบุร ี
     - ภาคเรียนที่ 2 ใช้ชุดการสอนเสริม 3ชุด 
       มีการประเมิน เดือนละ 1 ครั้ง   
     ครั้งที ่1 ประเมิน 30 พฤศจิกายน 2559 
     ครั้งที่ 2 ประเมิน 15 ธันวาคม   2559 
     ครัง้ที ่3 ประเมิน 31 มกราคม   2560 
     ครั้งที่ 4 ใช้แบบทดสอบของศูนย์วิชาการ 

            อนุบาลสังฆมณฑลราชบุรี 
   3.2 กิจกรรมค าอยู่ไหน    
      1. เตรียมใบงานในการจัดการเรียนรู้ 
      2. แจ้งครูประจ าชั้นให้รับทราบ 
      3. ก าหนดระยะเวลา  กิจกรรมในการ 
         ด าเนินงานตามตารางที่ก าหนด 
         -  แจกใบงานให้ค้นหาค าท่ีก าหนด 
            สระให้จากหนังสือพิมพ์ เดือน ละ 
            2 ครั้ง 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

600 พ.ค.59-มี.ค.60 
 

นางกัญญา 
 

งานเด็กดีชีวี 
สุขสันต์ 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. กิจกรรมในด าเนินงาน 
   -  นั่งสมาธิก่อนเรียน 
   -  ฟังเพลงบรรเลงตอนนอน 
   -  กิจกรรมสร้างสรรค์ (กลุ่ม) 4.แจ้ง 
      ครูประจ าชั้น 
4.  ด าเนินงานตามกิจกรรม 

1,200 พ.ค.59 
 

นางกัญญา 
 

 รวมเป็นเงิน 3,000   
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5. งบประมาณ     3,000   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
2. เด็กร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรมเด็กดีชีวีสุขสันต์ 

ด้านคุณภาพ 
        เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ สนใจใฝ่รู้  เล่น ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์และมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 

 
- ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
- สอบถาม 

 
- แบบประเมินการเข้า 
  ร่วมกิจกรรม 
 
- แบบทดสอบ 
 

 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    - 
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ  
 เด็กมีวินัย ในการเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                         (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

                     หัวหน้าโครงการ 
                                                                                         

    

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ........................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                  (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

       ......... / ................ / .................                                                             ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน      งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ยุทธศาสตร์ที ่13  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่14  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่17  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
   ปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี    ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที ่3.4   โครงการกิจกรรมที ่ 3 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบงาน นางกัญญา    ฉายาบรรณ์  
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2559 –  มีนาคม 2560  
สถานที่ด าเนินการ หอประชุม  

1.หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝน
เป็นความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืนและจิตใจที่มีคุณธรรม  ซื่อสัตย์  มี
ระเบียบวินัย  พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้   เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะและ
ความสามารถของเด็ก  การฝึกฝนและส่งเสริมเด็กท่ีมีทักษะความสามารถพิเศษ  จะช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจใน
ตนเอง  กล้าแสดงออก  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  เกิดจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
             ในปีที่ผ่านมาได้รับผลส าเร็จเป็นอย่างดี  นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  กล้าแสดงออกถึง
ความสามารถของตนเองในด้านศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบและเห็น
คุณค่าของวัสดุ  อุปกรณ์จากธรรมชาติที่น ามาใช้มากข้ึน  จึงเห็นควรให้ด าเนินกิจกรรมนี้ต่อไป 

การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก 
ความมีเหตุผล  - เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก 

- เพ่ือส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - ต้องมีการประชุม วางแผนการด าเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้น 

  กิจกรรม 
- ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 
- ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
- ความขยัน อดทน 
- ความหวัง 

เงื่อนไขความรู้  - ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  
2. เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
3. เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

1. เด็กร้อยละ 100  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับการคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษ
สามารถ 

2. เด็กท่ีผ่านคัดกรองร้อยละ 100   ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
ด้านคุณภาพ  
           เด็กมีความรู้สึกที่ดี  รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้จนส าเร็จ 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา   
งาน /กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานส่งเสริม
ความสามารถ
พิเศษ 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. เตรียมกิจกรรมในการแข่งขัน

ความสามารถ 
4. แจ้งครูประจ าชั้น/ฝึกซ้อม 
5. จัดการแข่งขันตามก าหนด 
6. ประกาศผล/มอบรางวัล 
7. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานประเมินกิจกรรม 

1,200 
 

     พ.ค.59 
 

พ.ค.59 
 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
  
 
 
 

มี.ค.60 

นางกัญญา 

รวมเป็นเงิน 1,200   

5. งบประมาณ     1,200  บาท             

6.ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 100  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ

การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษสามารถ 

2. เด็กท่ีผ่านคัดกรองร้อยละ 100   ได้เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ 

ด้านคุณภาพ 
      เด็กมีความรู้สึกที่ดี  รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง
และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้จนส าเร็จ 

 
- จ านวนนักเรียน 
 
 
 
 
 
-การสังเกต 
-ประเมินผลงาน 

 
- แบบบันทึก 
 
 
 
 
 
-แบบสังเกต 
-ผลงานรางวัลที่ได้รับของเด็ก 

 



98 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี  

8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
               เด็กมีผลการแข่งขันวิชาการในเกณฑ์ที่ดี   
 
 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                         (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

                       หัวหน้างาน 
                                                                                         

    

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ........................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                  (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

       ......... / ................ / .................                                                             ......... / ................ / ................. 
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ชือ่โครงการ   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่    4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ยุทธศาสตร์ที ่13  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่14  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่15  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่17  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี    ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที ่3.4   โครงการกิจกรรมที ่ 3 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างาน นางกัญญา    ฉายาบรรณ์  
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2559 –  มีนาคม 2560  
สถานที่ด าเนินการ อาคารอันนา   อาคารยอแซฟ  

1. หลักการและเหตุผล 
     การพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ ในการรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ต่อยอดสู่การสร้าง
นวัตกรรมและน าไปฝึกฝน ปลูกฝังอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาการด้านสติปัญญาให้มีทักษะด้าน
การอ่านการเขียน  ซึ่งเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก  การ
ฝึกฝนและส่งเสริมจะช่วยให้เด็กเกิดทักษะในการรักการอ่าน การเขียน  
          ในระดับปฐมวัยปีที่ 1 – 3  มีปัญหาเรื่องการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้  ออกเสียงพยัญชนะ สระ  
วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง  ซึ่งการอ่านเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ การอ่านจึงเป็นตัวแปรส าคัญจะส่งผลต่อ
คุณภาพในการเรียนรู้ที่ไม่อาจมองข้ามได้  ดังนั้นทางโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง  เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเด็กกลุ่มอ่อนให้มีพัฒนาการด้านการ
อ่านดีขึ้น  

การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก 
ความมีเหตุผล  - เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก 

- เพ่ือส่งเสริมการรักการอ่าน 
การมีภูมิคุ้มกัน  - ต้องมีการประชุม วางแผนการด าเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

- ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 
- ต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
- ความขยัน อดทน 
- ความหวัง 

เงื่อนไขความรู้  - ความรู้ด้านทักษะการอ่านและการเขียน 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
2. เพ่ือให้เด็กมีทักษะการอ่านและการเขียนดีขึ้น  

3.  เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ        

                  1.  เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
                   2.  เด็กกลุ่มเป้าหมายร้อยละ  90  มีทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้น 
     ด้านคุณภาพ         
                   เด็กมีความพร้อมและทักษะด้านการอ่านและเขียนดีขึ้นเหมาะสมตามวัย 

4.การด าเนินงานและระยะเวลา   
งาน /กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียน 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. เตรียมกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
4. แจ้งครูประจ าชั้นให้รับทราบ 
5. ก าหนดระยะเวลา  กิจกรรมในการ 
   ด าเนินงานตามตารางที่ก าหนด 
   1. กิจกรรมอ่านมากเก่งมาก 
      - ภาคเรียนที่ 1 ใช้ชุดการสอนเสริม 3 ชุด  
        มีการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง 
        ครั้งที่1   ประเมิน 30 มิถุนายน  2559 
        ครั้งที่ 2  ประเมิน 29 กรกฎาคม 2559 
        ครั้งที่ 3  ประเมิน 30 สิงหาคม  2559 
        ครั้งที่ 4  ใช้แบบทดสอบของศูนย์ 
                   วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
      - ภาคเรียนที่ 2 ใช้ชุดการสอนเสริม 3 ชุด 
        มีการประเมิน เดือนละ 1 ครั้ง   
        ครั้งที่ 1 ประเมิน 30 พฤศจิกายน 2559 
        ครั้งที่ 2 ประเมิน 15 ธันวาคม  2559 
        ครั้งที่ 3 ประเมิน 31 มกราคม  2560 
        ครั้งที่ 4 ใช้แบบทดสอบของศูนย์ 
                   วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
    2. กิจกรรมค าอยู่ไหน 
        1. เตรียมใบงานในการจัดการเรียนรู้ 
        2. แจ้งครูประจ าชั้นให้รับทราบ 
        3. ก าหนดระยะเวลา  กิจกรรมใน 
            การด าเนินงานตามตารางที่ก าหนด 
            - แจกใบงานให้ค้นหาค าที่ก าหนด 
              สระให้จากหนังสือพิมพ์ เดือน 

600 

 

 

 

พ.ค.59 

 

 

 

 

นางกัญญา 
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งาน /กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

 

                ละ 2 ครั้ง 
4. จัดท าเอกสารที่เก่ียวช้อง 
5. จัดท าสื่อการสอน  
6. สรุปผลการด าเนินงาน   
7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
8. เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูลวิเคราะห์ เพ่ือ 
    ประกอบการวางแผนครั้งต่อไป    

 พ.ค.59-ก.ย.60 

 
 

31 มี.ค.60 

 

รวมเป็นเงิน 600   
5. งบประมาณ       600  บาท 
6.ระดับความส าเร็จ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

2. เด็กกลุ่มเป้าหมายร้อยละ  90  มีทักษะ
การอ่านและเขียนดีขึ้น 

ด้านคุณภาพ 
      เด็กมีความพร้อมและทักษะด้านการอ่านและ
เขียนดีขึ้นเหมาะสมตามวัย 

 
- บันทึกการเข้าร่วม 
- ทดสอบความพร้อม 
- ทดสอบอ่านบัตรค า 
 
 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม 
-แบบทดสอบ 
- บัตรค า 
 
 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ - 
8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
           เด็กมีพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และมีนิสัยรักการอ่า 
 
 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                         (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

                       หัวหน้างาน 
                                                                                         

    

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ........................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                  (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

       ......... / ................ / .................                                                             ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน          งานเด็กดีชีวีสุขสันต์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่     2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่     3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม              
ยุทธศาสตร์ที่   6   มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก            
ยุทธศาสตร์ที่   9   มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์   
ยุทธศาสตร์ที่   11  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี    ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที ่3.4   โครงการกิจกรรมที ่ 3 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบงาน นางกัญญา    ฉายาบรรณ์  
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2558 –  มีนาคม 2559  
สถานที่ด าเนินการ อาคารยอแซฟ  

1.หลักการและเหตุผล 
     การพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ฝึกฝนให้เกิดจิตส านึกต่อหน้าที่ของตนเอง  ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืนและจิตใจที่มีคุณธรรม  
ซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย  พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะและ
ความสามารถของเด็ก  จะช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง  กล้าพูด กล้าแสดงออก มีสมาธิในการเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
          ในปีที่ผ่านมานักเรียนยังขาดสมาธิในการเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนจึงเห็นควรให้ด าเนินกิจกรรมนี้เพ่ือ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านสังคมให้เหมาะสมกับวัย 
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก 
ความมีเหตุผล  - เพ่ือพัฒนาสมาธิในการเล่นและท างานร่วมกับเพ่ือน 

- เพ่ือส่งเสริมการกล้าพูด  กล้าแสดงออกของเด็ก 
การมีภูมิคุ้มกัน  - ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 

- ต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 

- ยอมรับฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง 
- ความสุภาพถ่อมตน 

เงื่อนไขความรู้  - น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
2. เพ่ือให้เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์   
3. เพ่ือให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
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3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100  ที่ได้รับการส่งเสริมให้เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ด้านคุณภาพ เด็กมีวินัย รับผิดชอบ ในการเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา   
งาน /กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 งานเด็กดีชีวีสุข
สันต์ 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. กิจกรรมในด าเนินงาน 

- กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน 
- ฟังเพลงบรรเลงตอนนอน 
- กิจกรรมสร้างสรรค์ (กลุ่ม) 

4. แจ้งครูประจ าชั้น 
5. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
6. ประเมินความพึงพอในในการจัด

กิจกรรม 
7. สรุปผลการด าเนินงาน 

    1,200 
 

พ.ค.59 
 

พ.ค.59 
 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
  

นางกัญญา 

รวมเป็นเงิน     1,200   
5. งบประมาณ    1,200  บาท  
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 100  ที่ได้รับการส่งเสริมให้เล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ด้านคุณภาพ 
      เด็กมีวินัย รับผิดชอบ ในการเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
- การสังเกต 
 
 
- สอบถาม 
 

 
-แบบบันทึกการสังเกต 
 
 
-แบบสอบถาม 
 

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
           เด็กมีวินัย รับผิดชอบ ในการเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                         (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

                       หัวหน้างาน                                                                                      
    
 

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ........................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                 (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

       ......... / ................ / .................                                                             ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ                     หนูน้อยอนุบาลคนดี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่    2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ   
เป้าหมายที่    3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที่    4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เป้าหมายที่    5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าหมายที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้น 

   ของการศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่  5 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที ่  6 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที ่  7 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่   9 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที ่  10 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน 
ยุทธศาสตร์ที ่  11 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ยุทธศาสตร์ที ่  12 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
ยุทธศาสตร์ที ่  13 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่  14 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่  17 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที ่  24 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
ยุทธศาสตร์ที ่  48 จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์   
   และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่  49 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี       ค.ศ. 2016 – 2020  ยุทธศาสตร์ 4.4  โครงการกิจกรรมที่ 1,5,6 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินตนา     นิสัยตรง 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน มิถุนายน 2559 –  กรกฎาคม 2559  
สถานที่ด าเนินการ หอประชุม  
1. หลักการและเหตุผล 

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมควรเริ่มตั้งแต่เด็กเพราะเด็กจะได้เติบโต 
มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย ซึ่งได้ก าหนด
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และความเป็นไทยและ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และในปีการศึกษา 2559 รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
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 ดังนั้นคณะกรรมการวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนธีรศาสตร์เห็นสมควรจัดท าโครงการหนูน้อยอนุบาล
คนดีเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ได้เหมาะสมกับวัยต่อไป  
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ 

- พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เตรียมการและสรุปประเมินผล 
- พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก 

ความมีเหตุผล 
- เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก 
- เพ่ือส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- ต้องมีการประชุม วางแผนการด าเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
- ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
- ความสุภาพถ่อมตน 

เงื่อนไขความรู้ 
- ความรู้ด้านการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
2. เพ่ือให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
3. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
4. เพ่ือให้เด็กปฏิบัติ เห็นคุณค่าและยึดมั่นเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข  
5. เพ่ือให้เด็กประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
6. เพ่ือให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  
7. เพ่ือให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
8. เพ่ือจัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัด

การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 

     ด้านปริมาณ 
       1. เด็กร้อยละ 100 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรม 
       2. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จักแบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 
       3. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรมครบทุกฐาน 
      ด้านคุณภาพ 

      เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา   

งาน /กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.งานเจริญสมาธิ
ฟังเทศน์ฟังธรรม 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. แจ้งครูประจ าชั้น/ทราบเพ่ือด าเนินงาน 
4. มอบหมายหน้าที่ 

– นิมนต์พระ 
– เตรียมสถานที่ 
– เตรียมตัวเด็ก 

5. ประเมินผล 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. รายงานประเมินกิจกรรม 

เงินสนับสนุนของ
รัฐบาล 

 

มิ.ย.59 
 

ก.ค.59 
 
 

ก.ค.59 
 

นางจินตนา 
 

2.งานแบ่งปันด้วย
ใจให้ด้วยรัก 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. แจ้งครูประจ าชั้น/ทราบเพ่ือด าเนินงาน 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครู เด็กทราบ  
5. ประเมินผล 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. รายงานประเมินกิจกรรม 

3. งานคุณธรรม 5 
ฐาน 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. แจ้งครูประจ าชั้น/ทราบเพ่ือด าเนินงาน 
4. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบฐานแต่ละฐาน 

ฐานคุณธรรม 5 ฐานคือ 
* ฐานนิทานคุณธรรม 
* ฐานใจสงบ 
* ฐานหนังสือคุณธรรมเล่มเล็ก 
* ฐานคิดดีท าดีพูดดี 
* ฐานเพลงคุณธรรม 

5. ประเมินผล 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. รายงานประเมินกิจกรรม 

รวมเป็นเงิน    

5. งบประมาณ   งบสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  
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6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 100 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรม 
2. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จักแบ่งปัน

ด้วยใจให้ด้วยรัก 
3. เด็กร้อยละ 100 ได้ รับการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมตามฐานคุณธรรมครบทุกฐาน 
ด้านคุณภาพ 
     เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีเป็นพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 

 
- การสังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- บันทึกการเข้าร่วม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม 
 

 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการเรียนฟรี  15  ปี 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม  และรับรู้ ปฏิบัติ เห็นคุณค่า   ยึดมั่นเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
เป็นสุข 
 
 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                           (นางจินตนา   นิสัยตรง) 

                       หัวหน้างาน                                                                                      
    
 

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ........................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                  (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

       ......... / ................ / .................                                                             ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ            คุณหนูรอบรู้ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่  2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
เป้าหมายที่  3               เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที่  4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เป้าหมายที่  5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าหมายที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ 
   ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่   8 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่   11 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่   17 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่   21 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ยุทธศาสตร์ที่   24 ครูจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
ยุทธศาสตร์ที่   50 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

   ปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่   51 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี       ค.ศ. 2016 – 2020  ยุทธศาสตร์ 3.1  โครงการกิจกรรมที่ 9 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอนงค์   บุญมี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2559 –  มีนาคม 2560  
สถานที่ด าเนินการ อาคารอันนา และอาคารยอแซฟ 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาปฐมวัย  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญา เหมาะสม

กับวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ให้เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการคิด  - แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย  มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงความรู้ 
ให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของ  ICT ขึ้น และในปี
การศึกษา  2559  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
จึงเป็นโอกาสดีที่นักเรียนจะได้รับสื่อ  นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ดังนั้นคณะกรรมการงานวิชาการระดับปฐมวัย  โรงเรียนธีรศาสตร์เห็นสมควรจัดท าโครงการคุณหนูรอบ
รู้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงความรู้ เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
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การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ 

- พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เตรียมการและสรุปประเมินผล 
- พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก 

ความมีเหตุผล 
- เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก 
- เพ่ือส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- ต้องมีการประชุม วางแผนการด าเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
- ความขยัน อดทน 

เงื่อนไขความรู้ 
- ความรู้ด้านการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  
           2. เพ่ือให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
           3. เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
           4. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
           5. เพ่ือให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้และรู้จักเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 6. เพ่ือให้ครูจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
  7. เพ่ือจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3.  เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ 
  1. เด็กร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

       2. เด็กร้อยละ 100  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 
           ด้านคุณภาพ 

       เด็กมีความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 
งาน /กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานคุณหนูรอบรู้ 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ออกค าสั่งผู้รับผิดชอบในการจัด 
4. กิจกรรมรับทราบ 

- กิจกรรมการให้บริการ 
       มัลติมีเดียในชั้นเรียน ช่วงเวลา  

เงินสนับสนุนของ
รัฐบาล 

 

พ.ค. 59  
 
 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
พ.ย.59-ก.พ.60 

นางอนงค ์    
นางสาวสมรศรี 
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งาน /กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

       13.30-14.00น.   
- กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากสื่อ

เทคโนโลยี  
5. ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
6. ประเมินกิจกรรม 
7. ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 
8. สรุปผลการด าเนินงาน 
9. รายงานประเมินกิจกรรม 

   

5. งบประมาณ     งบสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบค้นข้อมูล

จากสื่อเทคโนโลยี 
2. เด็กร้อยละ 100  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 
ด้านคุณภาพ 
     เด็กมีความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
-บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- การสังเกต 

 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
-แบบบันทึกการการสังเกต 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 

8. ผลการเรียนที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                             (นางอนงค์   บุญมี) 
                    หัวหน้าโครงการ                                                                                     

    
 

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ........................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                   (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

       ......... / ................ / .................                                                              ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ   ทัศนศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่     1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
เป้าหมายที่     2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่     3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที่     4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เป้าหมายที่    11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ 
   ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก                     
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 9  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 10  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 13  สนใจเรียนรู้ สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 14  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้                                           
ยุทธศาสตร์ที ่ 50              จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
   ปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 51  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย            
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี    ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที ่3.4   โครงการกิจกรรมที ่ 6 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญญา    ฉายาบรรณ์  
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2559 –  มีนาคม 2560  
สถานที่ด าเนินการ หอประชุม  
 

1. หลักการและเหตุผล 
            การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ตั้งแต ่
วัยเด็ก ควบคู่กับการส่งเสริมให้สื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นการด าเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ที่
มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนด้วยตนเอง  มีความกระตือรือร้นและสนุกกับการใฝ่เรียนใฝ่รู้สมวัยสามารถน าความรู้แล ะ
ประสบการณ์ท่ีได้มาพัฒนาตนเอง  ให้มีพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา  ให้เกิดศักยภาพสูงสุด  และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างความสุข 



112 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 

 
   ดังนั้นคณะกรรมการวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนธีรศาสตร์เห็นสมควรจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือให้
เด็กสนใจ ใฝ่เรียนรู้ กล้าซักถามและคิดหาค าตอบอย่างมีเหตุผล น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
 

การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ 

- สถานที่แหล่งเรียนรู้เน้นความปลอดภัย 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
- พอกับงบประมาณท่ีได้รับ 

ความมีเหตุผล 
- ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงความรู้ไปสู่นักเรียนจาก

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- ต้องมีการประชุม วางแผนการด าเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
- ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน 

เงื่อนไขความรู้ 
- หลักการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ทักษาการวางแผน ก าหนดงาน ผู้รับผิดชอบ การเดินทาง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  
2. เพ่ือให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
3. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
4. เพ่ือให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
5. เพ่ือให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
6. เพ่ือให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
7. เพ่ือให้เด็กสนใจเรียนรู้ สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้  
8. เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
9. เพ่ือจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
2. เด็กร้อยละ 100 ได้รับประสบการณ์ตรง  มีความรู้ ความเข้าใจจากการไปทัศนศึกษา 
3. เด็กร้อยละ 100 สนใจเรียนรู้ สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้  

ด้านคุณภาพ  
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  มีความรู้ ความเข้าใจ  จากการไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน 
 
 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา  
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการทัศน
ศึกษา 

1. ประชุมหัวหน้าระดับชั้นวางแผน
งาน 

2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. เลือกสถานที่ ศึกษาข้อมูล ส ารวจ

เส้นทาง ติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4. ด าเนินการติดต่อสถานที่ก าหนด
วันเวลาที่เหมาะสม 

5. จัดท าค าสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน 

6. มีจดหมายแจ้งผู้ปกครองทราบ 
7. ด าเนินงานตามแผน 
8. ประเมินกิจกรรม 
9. ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 
10. สรุปผลการด าเนินงาน 
11. รายงานประเมินกิจกรรม 

เงินสนับสนุนของ
รัฐบาล 

 

พ.ย.59 
 

พ.ย.59 
 
 

พ.ย.59 
 
 
 
 
 

มี.ค.60 

นางกัญญา 
 

5. งบประมาณ      งบสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตาม

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
2. เด็กร้อยละ 100 ได้รับประสบการณ์ตรง  มี

ความรู้ ความเข้าใจจากการไปทัศนศึกษา 
3. เด็กร้อยละ 100 สนใจเรียนรู้ สิ่งรอบตัวซักถาม

อย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้  
ด้านคุณภาพ 
      เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  มีความรู้ ความเข้าใจ  
จากการไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน 

- จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- สมุดสถิติการมาโรงเรียน 
 
 

- แบบประเมินความพึง 
   พอใจ 
 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 
           -  ผู้ประกอบการสถานที่ไปทัศนศึกษา 
 
 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
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เด็กได้ปฏิบัติจริงค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและน าประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                        (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

                    หัวหน้าโครงการ                                                                                     
    
 

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ........................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                 (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

       ......... / ................ / .................                                                             ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ   เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2556  -2560 
เป้าหมายที่    2                     เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
เป้าหมายที่    3                     เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที่    4                     เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เป้าหมายที่    11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ 
   ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่  5                     ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่  6                     มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่  7                     ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  8                     ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 11   เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้                     
ยุทธศาสตร์ที่ 13                    สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ  และรักการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 14                    มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 15                    มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 16   มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 17                    มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์   
ยุทธศาสตร์ที ่50              จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
   ปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่51  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย            
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี    ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที ่3.4   โครงการกิจกรรมที ่ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กลุ่มงานบริหารวิชาการ ปฐมวัย 
หัวหน้าโครงการ   นางกัญญา    ฉายาบรรณ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2559 –  เมษายน 2560 
สถานที่ด าเนินการเดินงาน      หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์  
 

1.  หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพเด็กไทย

ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะให้
คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  มุ่งเน้นการประเมินผลสภาพจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มี
หลักการ  แก้ปัญหา   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ภูมิใจในผลงานของตนเอง  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด 
การเขียน ใช้เทคโนโลยี   สามารถเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ พ่ึงพาภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์  เต็ม
ตามศักยภาพ กล้าแสดงออก และมีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา  การจัดท าโครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
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ดังนั้นการบูรการความรู้กิจกรรม/โครงงานต่างๆเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียน  

แผนงานวิชาการอนุบาล จึงได้จัดโครงการนี้ เพ่ือให้เด็กใฝ่เรียนรู้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ครูและ
นักเรียนได้ร่วมแรง  ร่วมใจในการน าเสนอผลงานอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  อย่างใกล้ชิด จึงเห็น
ควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป  

การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ 

- พอประมาณกับการสถานทีจ่ัดแสดง 
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เตรียมการและสรุปประเมินผล 

ความมีเหตุผล 
- ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงความรู้ไปสู่นักเรียนจาก 

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
- เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
- ต้องมีการประชุม วางแผนการด าเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
- มีความสามัคคีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

เงื่อนไขความรู้ 
- มีกระบวนการท างานตามข้ันตอน 
- การงานและหน้าที่ 

 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
2. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
3. เพ่ือให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับกับวัย 
4. เพ่ือให้เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  
5. เพ่ือให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
6. เพ่ือให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  
7. เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
8. เพ่ือให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
9. เพ่ือให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
10. เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
11. เพ่ือจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     
     เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 
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ด้านคุณภาพ   
     เด็กได้เรียนรู้ และชื่นชม ในโครงงาน/ผลงาน ของตนเองสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสังคม
ได้ 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ  

งาน /กิจกรรม วิธีการด าเน้นงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ คาราวาน
ความรู้ 
 

1. ประชุมวางแผนงานก าหนด วัน เวลา 
จัดงาน 

2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ออกแบบส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

- โครงงานของแต่ละชั้นเรียนแบบ 
project approach 
- ผลงานด้านทักษะภาษาจีน 
- ผลงานด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
- ซุ้มเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ก ากับติดตาม การด าเนินงาน 
5. ด าเนินงานตามแผน 
6. ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองและ

นักเรียน 
7. สรุปผลการด าเนินงาน 
8. รายงานประเมินกิจกรรม 

 
 

11,500 
 
 
 
 

 
 

ม.ค.60 
มิ.ย.59-ก.พ.60 

 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.60 

นางกัญญา 

รวมเป็นเงิน 11,500   
 

5. งบประมาณ     11,500 บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
- 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
      เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 
ด้านคุณภาพ 
    เด็กได้เรียนรู้ และชื่นชม ในโครงงาน/
ผลงาน ของตนเองสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสังคมได้ 

-  
- จ านวนเด็ก 
- ผลงานที่จัดแสดงของแต่ละระดับชั้น 
- สอบถาม 

 
- แบบบันทึก 
- แบบส ารวจชิ้นงาน 
- ใบโบวชัว 
- ผลงานของโครงงาน 
- แบบสอบถาม 



118 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 

 
 

8. ผลคาดว่าจะได้รับ 
เด็กได้เรียนรู้ และชื่นชม ในโครงงาน/ผลงาน ของตนเองสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสังคมได้      

 
 
 
 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                        (นางกัญญา   ฉายาบรรณ)์ 

                    หัวหน้าโครงการ                                                                                     
    
 

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ........................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                   (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

       ......... / ................ / .................                                                               ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ   ปฐมวัย 
เป้าหมายที่  4   นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เป้าหมายที่ 11   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับ 
                                       คุณภาพให้สูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ 13   สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้     
ยุทธศาสตร์ 14   ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้                                         
ยุทธศาสตร์ 16   มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ 50   จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 

การศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 51                  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวดวงพร    พุฒจิระ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2559  -    31 มีนาคม   2560 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินผลนานาชาติของโครงการ  PISA  พบว่าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย  

ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย   อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ  งานวิจัยยืนยันว่า  เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและขบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับ
เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย(อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจ ามากที่สุดมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ริเริ่มโครงการ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  “โดยร่วมมือกับบริษัท  
นามมีบุ๊คส์  จ ากัด  และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยได้ศึกษา
โครงการต้นแบบจากประเทศเยอรมันคือมูลนิธิ  Haus  er  kienen  Forscherซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน   ที่สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ด้วยเหตุผลนี้ ทางโรงเรียนจึงได้เข้าร่วม โครงการ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  โดยจัดท า
โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินโครงการพบว่าเด็กชอบ มีความสุขในการท ากิจกรรมและรู้จักคิด  
ตั้งค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง จึงสมควรท าโครงการนี้ต่อไป 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ความพอประมาณ     - การจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเหมาะสมกับเวลาและวัยของ 
                                     เด็ก 
ความมีเหตุผล               -   เรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริง 
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 - ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ 
 -   รู้จักคิด   ตั้งค าถามและค้นหาค าตอบ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

 -  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เงื่อนไขคุณธรรม          - ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ 
 - ความอดทนในการปฏิบัติงาน 
 - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 - ความสามัคคีในการท างานร่วมกัน 
 - ความประหยัดในการใช้วัสดุ  
 - อุปกรณ์และใช้อย่างคุ้มค่า 
เงื่อนไขความรู ้    - มีความรู้เรื่อง น้ า   อากาศ   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ไฟฟ้า   แสงและสี 

- มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย  ได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมและประสบการณ์ในการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เด็กได้ฝึกการสังเกต  รู้จักคิด  ตั้งค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
3. เพ่ือสร้างความสามัคคีในการท างานร่วมกัน 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100  ของเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. ร้อยละ   90  ของเด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้  
3. ร้อยละ   90  ของเด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. ร้อยละ   90  ของเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

ด้านคุณภาพ 
เด็กมีประสบการณ์และได้เรียนรู้ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้ 

  สูงขึ้น 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
งาน /กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

1. ประชุมครูวางแผนงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองทราบ 
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมายหน้าที่ 
5. ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรม

ทดลองวิทยาศาสตร์ตามหน่วย 
5.1 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

(ทดลองตามฐาน) 

4,500 
 
 

16 พ.ค.59 
 
 
 
 
16 พ.ค.59–31 มี.ค.60 

 
19 ส.ค.59 

 

นางสาวดวงพร 
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งาน /กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 - วิทยาศาสตร์ตามหน่วยการ 
  เรียน  

5.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียน
ละ 1 โครงงาน) 

6. ประเมินกิจกรรม 
7. ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
8. สรุปผลการด าเนินงาน 
9. รายงานประเมินกิจกรรม 

 1 พ.ย.59–18 ก.พ.60 

 
1 มี.ค. 60 

 
 

 
25 มี.ค.60 

 

                               รวมเป็นเงิน 4,500   

 5. งบประมาณ    4,500  บาท   
 6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
เป้าหมายด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100  ของเด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

2. ร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงงาน 

3. ร้อยละ   90  ของเด็กสนใจเรียนรู้
สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจและ
รักการเรียนรู้  

4. ร้อยละ   90  ของเด็กมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

5. ร้อยละ   90  ของเด็กมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
      เด็กมีประสบการณ์และได้เรียนรู้ตาม
นโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  
 

 
- บันทึกรายชื่อเด็กเข้าร่วม

กิจกรรม 
- บันทึกหลังสอน 
- ประเมินผลความพึงพอใจ 
- ประเมินใบงานเด็ก 

  

 
- แบบบันทึกรายชื่อ 

 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- แบบสอบถาม 
- ใบงาน 
- แผนการสอน 

 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
-  
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8. ผลคาดหวังท่ีจะได้รับ     
  ครูอนุบาลทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ) 

                     หัวหน้าโครงการ 

                                                                                                               16  พฤษภาคม 2559 

    

 

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ............................................................. 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                  (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

            16  พฤษภาคม 2559                     16  พฤษภาคม 2559 
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ชื่อโครงการ   วันบัณฑิตน้อย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   2556-2560 
เป้าหมายที่  2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ                  
เป้าหมายที่  3                  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที่  4                  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เป้าหมายที่  7 แนวการจัดการศึกษา                 
ยุทธศาสตร์ที่  5             ร่าเริงแจ่มใส มีความมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่  6             มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่  9             มีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  14             มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  15             มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  37             สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ 
   ท้องถิ่น 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี   ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4  โครงการกิจกรรมที่  3 
หัวหน้าโครงการ  นางอนงค์   บุญมี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน         1  กุมภาพันธ์ 2560 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสังคมเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันสร้าง
ค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลด
ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม ให้มีคุณธรรมน าความรู้   เกิดภูมิคุ้มกัน  
โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของทุกกลุ่มวัยตลอดไปใช้ควบคู่กับการด าเนินชีวิต ประจ าวันจน
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง รู้จักร่วมแสดงความยินดีกับผู้อ่ืนได้และด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข  
  จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เด็กชั้นอนุบาล 3 มีพัฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนก าหนด
ได้อย่างเหมาะสม และมีผู้ปกครองมีความพึงพอใจดี   จึงเห็นควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป 

การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพอประมาณ 

- การท าความดี  เป็นคนดี  มีจิตอาสา สมควรได้รีบการยกย่องเป็นแบบอย่าง 
หลักการมีเหตุผล 

- เพ่ือให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น 
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การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

- เราต้องสร้างคนดี คนเก่งเพ่ิมมากขึ้นในสังคมจากแบบอย่างที่พบเห็น 
เงื่อนไขคุณธรรม 

- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
- ความมีน้ าใจ    

เงื่อนไขความรู้ 
- วิธีประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
2. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
3. เพ่ือให้เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์  
4. เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์  
5. เพ่ือให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
6. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  

3. เป้าหมาย                             
  ด้านปริมาณ       เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

ด้านคุณภาพ เด็กมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถชื่นชมและแสดงความยินดีร่วมกับ 
 ผู้อื่นได้  

4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการวัน
บัณฑิตน้อย 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3. ก าหนดวันเวลา สถานที่ในการจัด 
4. จัดท าเกียรติบัตรผู้ที่จบหลักสูตรอนุบาล 3 

5. ออกจดหมายเชิญผู้ปกครองและค าสั่ง 
ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 

6. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- ก าหนดวันฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตร 
- ก าหนดวันถ่ายภาพการรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย   
  ทุกคน 
- ตกแต่งสถานที่/ 
- จัดงานตามแผนงาน 

7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
8. สรุปผลและรายงานประเมินโครงการ 

 
6,500 

 
พ.ค.59 

 
ม.ค.60 

 
 

ม.ค.60 
 

 
 

ม.ค.60 
 
 
   มี.ค.60 

 
นางอนงค์ 

นางสาวสมร
ศร ี

 
 

รวมเป็นเงิน 6,500   

5. งบประมาณ   6,500   บาท 
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6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรมวัน
บัณฑิตน้อย                            
ด้านคุณภาพ      
      เด็กมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถ
ชื่นชมและแสดงความยินดีร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
- บันทึกการเข้าร่วม

โครงการ 
 

- ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม

โครงการ 
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ปกครอง 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 -    

8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                             (นางอนงค์   บุญมี) 
                    หัวหน้าโครงการ                                                                                     

    
 

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ........................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                   (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

       ......... / ................ / .................                                                             ......... / ................ / ................. 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555 -2560 
เป้าหมายที่  5   ครปูฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าหมายที่    7           แนวการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 18            ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ 
                                         สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการประสบการณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 19            ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
                                         และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความ 
                                         แตกต่างระหว่างบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 20            ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 21            ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ยุทธศาสตร์ที่ 22            ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ 

          สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 24            ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
ยุทธศาสตร์ที่ 35            มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 

          ประสิทธิภาพ            
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวดวงพร  พุฒจิระ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน  16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 

1.หลักการและเหตุผล 
การเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย 

ภูมิคุ้มกันเพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมี
จิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

กลุ่มงานบริหารวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยน าข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการที่ผ่านมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ครูน าไปจัด
ประสบการณ์พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเหมาะสมกับวัยและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 จึงเห็นควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

127 

 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - การพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย                          
ความมีเหตุผล  - พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการและความพร้อมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - การพัฒนาตนด้วยการศึกษาหาความรู้แล้วน ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก 

  อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่ดี ทันเหตุการณ์ทันโลก                         
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความขยัน   ครูและนักเรียนต้องท าหน้าที่ของตนเองอย่างดี   พยายามท าต่อเนื่อง 

- ความรอบคอบ  การใช้ความรอบคอบเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน  
  เหมาะสมกับวัย 

เงื่อนไขความรู้ - เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

2. วัตถุประสงค์  
1. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนธีรศาสตร์มีองค์ประกอบครบถ้วนเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ท้องถิ่นผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2. เพ่ือให้มีหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น   
3. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
4. เพ่ือให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

3.  เป้าหมาย  
       ดา้นปริมาณ 

1. ครรู้อยละ 100 สามารถน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ครูร้อยละ 100 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
3. ครูร้อยละ 100 บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
4. ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
5. ครูร้อยละ 100 ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป

รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
6. ครูร้อยละ 100 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

      ด้านคุณภาพ 
                โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และครปูฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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4.  การด าเนินงาน และระยะเวลา 

งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
ปฐมวัย 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
4. ด าเนินการจัดท าและพัฒนา 
   หลักสูตร 

-  ทบทวนศึกษาคู่มือหลักสูตร 
-  ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร 
-  ออกแบบการจัดกิจกรรมการ 
   เรียนรู ้

5. แต่งตั้งหน้าที่การปฏิบัติงานประจ าปี 
   การศึกษา 
6. ก ากับติดตามการน าหลักสูตรไปใช้ 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกหลังสอน 
- ประชุมนิเทศตืดตามการเรียนการ 
  สอน 
- นิเทศสังเกตการสอน 

7. รายงานผลการใช้หลักสูตร /รายงาน 
    การประเมินความพึงพอใจ 
 

650 2  พ.ค.59 
16 พ.ค.59 

 
16 พ.ค.59–31 มี.ค.60 

 
 
 
 
 

3 พ.ค. 59 
 

16 พ.ค.59–31 มี.ค.60 
 
 
 
 
 

28 มี.ค. 60 

นางสาวดวงพร 

5. งบประมาณ    650 บาท 
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 

2. ครรู้อยละ 100 สามารถน าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยไปจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ  เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ครูร้อยละ 100 จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

4. ครูร้อยละ 100 บริหารจัดการ 
 

 
- ตรวจติดตาม 
 
- ประชุมนิเทศ 
- นิเทศการสอน 
 
 
- ตรวจติดตาม 
 
 
- สังเกต 

 
- ค าสั่ง 
 
- บันทึกการประชุมนิเทศ 
 
 
 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
 
 
- บันทึกการสอน 
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6.ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
5. ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสม 

สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
6. ครูร้อยละ 100 ใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน

พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

7. ครูร้อยละ 100 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา 

8. ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในผลการจัดการเรียน
การสอน 

ด้านคุณภาพ 
        โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย น าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และครปูฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 

 
- สังเกต 
 
- สังเกต 
 
 
- สังเกต 
 
- สอบถามความพึงพอใจ 

 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูสามารถน าความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพ่ือให้เด็กเกิด

การเรียนรู้และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามวัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ) 

                     หัวหน้าโครงการ 

                                                                                                               16  พฤษภาคม 2559 

    

 

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ..................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                               (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

            16  พฤษภาคม 2559                   16  พฤษภาคม 2559 
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ชื่อโครงการ   ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   2556 – 2560 
เป้าหมายที ่1                  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
เป้าหมายที ่2                   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
เป้าหมายที ่3                  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที ่4                  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่2  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
ยุทธศาสตร์ที ่4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที ่5  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที ่6  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8                   ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 12   ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 13  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 14  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 15  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 16   มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 17   มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4  
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย 
หัวหน้าโครงการ             นางสาวดวงพร   พุฒจิระ 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน  16 พฤษภาคม  2559 – 31 มีนาคม  2560 
สถานที่                          โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง
จะได้รู้ล่วงหน้าหากเด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการ และพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการตามวัย หากพ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยไว้ไม่สนใจการวัดและการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ก็อาจท าให้เด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการ และพ่อแม่ผู้ปกครองอาจไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที การ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก จัดท าขึ้นเพ่ือตรวจสอบและวินิจฉัยถึงความล่าช้าของพัฒนาการ และเพ่ือพัฒนากล
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ยุทธ์ในการให้ความช่วยเหลือเด็ก เด็กที่ได้รับการสงสัยว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้าจะได้รับการประเมินอย่างละเอียด 
การช่วย เหลือของพ่อแม่ผู้ปกครองในขั้นแรกนั้นเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วยให้เข้าถึงการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมีประ สิทธิภาพ 
 ดังนั้นการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลายจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย  ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก  และน าผลมาสรุปเพ่ือพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมามีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
หลากหลาย  ซึ่งจาการประเมินท าให้ครูทราบถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  ท าให้สามารถน าผลการประเมินไป
พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง  จึงเห็นควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป  
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพอประมาณ 

- พอประมาณกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก 
- พอประมาณกับก าลังและความสามารถของครู 
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ 

หลักการมีเหตุผล 
- ใช้ประกอบการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจมากข้ึน 
- เพ่ือให้ครูมีทักษะในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
- เพ่ือติดตามการจัดประสบการณ์ของครูตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
- ต้องมีการวางแผนระยะเวลา  การประเมินอย่างมีระบบ 
- มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
- ความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น 

เงื่อนไขความรู้ 
- ความรู้ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- ความรู้ด้านการท าแผนการจัดประสบการณ์ 
- ความรู้ด้านการการประเมินพัฒนาการสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย 
2. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
3. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
4. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
3. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
4. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
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ด้านคุณภาพ  
      เด็กมีพัฒนาการและความพร้อมที่จะเรียนในชั้นสูงต่อไปอย่างมีความสุข 

4.  การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ  

โครงการ วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 งานประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธ์แจ้งครูรับทราบ 
4. ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน

พัฒนาการ 
- ภาคเรียนที่ 1  จ านวน  2 ครั้ง 
  ครั้งที่ 1    เดือน มิ.ย.59 
  ครั้งที ่2    เดือน ก.ค.59 
- ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 2 ครั้ง 
  ครั้งที่ 1    เดือน ธ.ค.59 
  ครั้งที่ 2    เดือน ก.พ.60 

5. จัดท าแบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
6. สังเกตเด็กเป็นรายบุคคล 
7. บันทึกพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
8. สรุปผลการประเมินพัฒนาการภาค

เรียนที่ 1 
9. สรุปผลการประเมินพัฒนาการภาค

เรียนที ่2 
10. สรุปผลการด าเนินงาน 
10.รายงานประเมินโครงการ 

 
2,500 

 
พ.ค.59 

 
พ.ค.59-มี.ค.60 

 
มิ.ย.59-ก.ย.59 

 
 

พ.ย.59-ก.พ.60 
 
 
 
 
 

1– 30 ต.ค.59 
 

1 –30 มี.ค.60 
 
 

มี.ค. 59 

นางสาวดวงพร 
 

 
 

รวมเป็นเงิน 2,500   

5.  งบประมาณ  2,500 บาท 
6.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
3. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
4. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
เด็กมีพัฒนาการและความพร้อมที่จะเรียนในชั้นสูงต่อไป
อย่างมีความสุข 

 
- ประเมินพัฒนาการ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- บันทึกพัฒนาการเด็ก 

 
- แบบประเมินพัฒนาการ 
- แบบประเมินความพึง 
  พอใจ 
- สมุดบันทึกพัฒนาการ 
  เด็ก 
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7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ         
    - 
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆดีขึ้นตามวัย 
 
 
 

ลงช่ือ ……..............................…………………………. 

                          (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ) 

                     หัวหน้าโครงการ 

                                                                                                               16  พฤษภาคม 2559 

    

 

ลงช่ือ ..................................................      ลงช่ือ ..................................................... 
         (นางสาวดวงพร  พุฒจิระ)                                                                (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนธรีศาสตร ์

            16  พฤษภาคม 2559                   16  พฤษภาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ   งบประมาณอนุบาล 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่       8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน 
   กฎกระทรวง 
ยุทธศาสตร์ที่   41 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง 
   พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่   42 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่   45 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1, 4.3 โครงการกิจกรรมที่ 3 ,4  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
หัวหน้าโครงการ นางสาวศยามล    ว่องแก้ว 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 16  พฤษภาคม 2559 - 31  มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ ห้องวิชาการอนุบาลโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากอนุบาลโรงเรียนธีรศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มี

คุณธรรม  จริยธรรมควบคู่กับการเรียนรู้  โดยมีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งการเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกห้องเรียนจากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ   ซึ่งการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ต้องใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   น ามาจัดกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงไปอย่างราบรื่น  จึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณมา
สนับสนุนและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับการจัดโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เพ่ือความถูกต้องและตรวจสอบได้  จึง
จัดท าโครงการงบประมาณอนุบาลนี้ขึ้นมา  เพ่ือติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม
ต่างๆ  ตามความเป็นจริง  

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ การใช้งบประมาณให้ถูกต้อง   
ความมีเหตุผล  มีแผนการใช้งบประมาณตามความเหมาะสม 
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว มีการจัดท าบัญชีการตรวจสอบความถูกต้อง 
เงื่อนไขคุณธรรม  ท างานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส  ชัดเจน 
เงื่อนไขความรู ้  มีความรู้ทางด้านการจัดท าบัญชีอย่างเหมาะสม 
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2. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือจัดระบบการบริหารงบประมาณ  ติดตามและตรวจสอบการใช้เงินของครูในโครงการ /งาน / กิจกรรม
ต่างๆ อย่างโปร่งใส 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     

1. บุคลากรร้อยละ  100  ใช้งบประมาณในการจัดโครงการ  งานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้
ตรงตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

2. ร้อยละ 100 การใช้งบประมาณมีหลักฐานครบ 
 ด้านคุณภาพ   
       งบประมาณในการจัดกิจกรรม  โครงการมีความสะดวกเรียบร้อย ติดตามและตรวจสอบได้ 

4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการโปร่งใส่
ได้คุณภาพ 

1. วางแผนการใช้งบประมาณ
ของกลุ่มงาน 

2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้
งบประมาณของแต่กลุ่ม
งาน 

3. สรุปรวบรวมประเมินผล
การ ใช้งบประมาณ 

4. รายงานประเมินผล 

 
 

100 
 
 

100 
 

150 

พ.ค. 59 – มี.ค.60 
 

พ.ค. 59 – มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 

นางสาวศยามล  ว่องแก้ว 

รวมเป็นเงิน 350   

5. งบประมาณ    300    บาท 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. บุคลากรร้อยละ  100  ใช้งบประมาณใน
การจัดโครงการ งานและกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนได้ตรงตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

2. ร้อยละ 100 การใช้งบประมาณมีหลักฐาน
ครบ 

ด้านคุณภาพ 
      งบประมาณในการจัดกิจกรรม  โครงการมี
ความสะดวกเรียบร้อย ติดตามและตรวจสอบได้ 

 
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

137 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรใช้งบประมาณในการจัดโครงการ / งาน / กิจกรรมอย่างเหมาะสมคุ้มค่ามีประโยชน์และ
ตรวจสอบได้ 

 
 
 

  ผู้ขออนุมัติ 

 
        (นางสาวศยามล   ว่องแก้ว) 

        หัวหน้าโครงการ 
        16 /พฤษภาคม/2559 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ............................................ 
     (นางสาวศยามล   ว่องแก้ว)          (บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา) 

หัวหน้าโครงการ           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
       16 /พฤษภาคม/2559              16 /พฤษภาคม/2559 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยสุขภาพดี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
แผนปฏิบัติงานภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.1  โครงการกิจกรรมที่ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้าโครงการ   นางสาววรรณา  วังกาญจน์สิริกุล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  18 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ   แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2546 และหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่เหมาะสมตามวัย โดยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ 
พัฒนาความรู้และทักษะในการมีสุขนิสัยที่ดี การดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสมของบุคคล การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และเพียงพอ 
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดีในการออกก าลังกาย ดูแลรักษาความสะอาดศีรษะ ผม 
ฟันและมือ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า เพ่ือหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงต่อโรค ภัยและ
สิ่งเสพติด ได้เหมาะสมตามวัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพอประมาณ - การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนที่เหมาะสมกับวัยและรู้จักการออก 

  ก าลังกาย 
หลักการมีเหตุผล - เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี รักการออกก าลังกาย 

- เพ่ือรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร  
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและเรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี คุณค่าทางโภชนาการ และ 

  มารยาทในการรับประทานอาหาร อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ 
เงื่อนไขความรู้  - รู้ถึงมารยาทและคุณค่าทางโภชนาการ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 2. เพ่ือให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
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3. เพ่ือให้เด็กสามารถดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี  
 4. เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ  
 5 .เพ่ือให้เด็กรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นให้มีสุขนิสัยที่ดี 
- เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่า 
  ทางโภชนาการ 
- เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร  
- เด็กร้อยละ 100 รู้จักการออกก าลังกายเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วตามวัย 
- เด็กร้อยละ 100 ได้ได้รับการอบรมเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
  อุบัติเหตุ  ภัย และสิ่งเสพติด 

ด้านคุณภาพ 
เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดของร่างกาย และเลือกรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแลสุขภาพและ
รักการออกก าลังกายหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ตามวัย 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานผมหอม ฟัน
สวย มือสะอาด 
 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติตน  
  เป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดี 
- กิจกรรมก าจัดเหา 
- กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร 
- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
  แปรงฟัน และการล้างมือที่ถูกวิธี 
- กิจกรรมการตรวจความสะอาดผม  
  ฟัน มือเล็บ 
- กิจกรรมการล้างมือ 

3. ประเมินผล 
-  ประเมินผลแบบประเมินความพึง 
   พอใจงานผมหอม ฟันสวย มือ 
   สะอาด 

4. สรุปผลและรายงานการประเมินงาน
ผมหอม ฟันสวย มือสะอาด 
 
 
 

350 พ.ค. 59 
 

พ.ค.59 – มี.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 

นางสาววรรณา 
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งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานอาหารดีชีวี
สดใส 
 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- อบรมเด็กเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีใน 
  การรับประทานอาหาร 
- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ 
  เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ 
- กิจกรรมรายการอาหารประจ าวัน  
- กิจกรรมสวดโมทนาขอบคุณ 
  อาหาร   

3.  ประเมินผล 
- ประเมินผลแบบประเมินความพึง 
  พอใจงานอาหารดีชีวีสดใส 

4.  สรุปผลและรายงานการประเมินงาน 
     อาหารดีชีวีสดใส 

450 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 59 
 

พ.ค.59 – มี.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา  

งานออกก าลัง
กาย 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมอบรมเด็กเกี่ยวกับการ 
  ออกก าลังกาย  
- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ 
- กิจกรรมกายบริหารยามเช้า 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูง 
- กิจกรรมเต้นแอโรบิก 

3. ประเมินผลแบบประเมินความพึง
พอใจงานการออกก าลังกาย 

4. สรุปและรายงานผลการประเมินงาน
การออกก าลังกาย 

300 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 59 
 
 

พ.ค.59 – มี.ค.60 
 

พ.ค.59 – มี.ค.60 
พ.ค.59 – มี.ค.60 
พ.ค.59 – มี.ค.60 

 
มี.ค.60 

 
มี.ค.60 

 

นางพรกมล 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการหนูน้อยสุขภาพดีรวมทั้งหมด 1,100 บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตนเป็นให้มีสุขนิสัยที่ดี 
2. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ 

 
- การสังเกต 
 
- การสังเกต 

 
- แบบประเมิน 
 
- แบบประเมิน 
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6. ระดับความส าเร็จ (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

3. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับมารยาทท่ีดี
ในการรับประทานอาหาร  

4. เด็กร้อยละ 100 รู้จักการออกก าลังกายเคลื่อนไหว
ร่างกายได้คล่องแคล่วตามวัย 

5. เด็กร้อยละ 100 ได้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพติด 

ด้านคุณภาพ 
      เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดของร่างกาย 
และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแล 
สุขภาพและรักการออกก าลังกายหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ตามวัย 

 
 
- การสังเกต 
 
- การสังเกต 
 
- การสังเกต 
 
 
 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

 

 
 
- แบบประเมิน 
 
- แบบประเมิน 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 

- แบบประเมิน 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
หน่วยงานสาธารณสุขอนามัยบ้านครก มาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยและ รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง

เสพติดตามวัย 

 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                        (นางสาววรรณา   วังกาญจน์สิริกุล) 
                     หวัหน้างาน 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………   ลงชื่อ …………………………...……………… 
        (นางสาวดวงตา   ไผทฉันท์)                 (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
  ………/………/…………                                                  ………/………/…………   
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยสุขภาพดี  งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
แผนปฏิบัติงานภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.1- โครงการกิจกรรมที่ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางสาววรรณา   วังกาญจน์สิริกุล 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาการครบทุกด้าน มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี
ในการดูแลรักษา ความสะอาด ศีรษะ ผม ฟัน และมือ สุขนิสัยที่ดีในการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังเข้าห้องน้ า 

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพอประมาณ - การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนที่เหมาะสมกับวัย 
หลักการมีเหตุผล - เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี  

- เพ่ือรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร  
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและเรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี คุณค่าทางโภชนาการ และ 

  มารยาทในการรับประทานอาหาร อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ 
เงื่อนไขความรู้  - รู้ถึงมารยาทและคุณค่าทางโภชนาการ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลความสะอาดศีรษะ ผม และมือ  
 2. เพ่ือให้เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหารได้อย่างถูกวิธี  
 3. เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า  
 4. เพ่ือให้เด็กสามารถดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดีในการ

ดูแลความสะอาดศีรษะ ผม และมือ การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารอย่างถูก
วิธี การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า 

ด้านคุณภาพ เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดของร่างกาย 
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4.การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานผมหอม ฟัน
สวย มือสะอาด 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
  ตนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดี 
- กิจกรรมก าจัดเหา 
- กิจกรรมแปรงฟัน 
- จัดบอร์ดให้ความรู้ 
- กิจกรรมการตรวจความสะอาด 
  ผม ฟัน มือเล็บ 

3. ประเมินผล 
- ประเมินผลแบบประเมิน 
- ความพึงพอใจงานผมหอม ฟัน 
  สวย มือสะอาด 

4. สรุป 
- สรุปผลและรายงานการประเมิน 
  งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด 

350 
 

พ.ค. 59 
 

พ.ค.59 – มี.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา   
 
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณงานผมหอม ฟันสวย มือสะอาดรวมทั้งหมด 350 บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
หน่วยงานสาธารณสุขอนามัยบ้านครก มาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลความ
สะอาดศีรษะ ผม และมือ การแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารอย่างถูกวิธี การล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า  
ด้านคุณภาพ 
         เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาด
ของร่างกาย 

 
- การสังเกต 
 
 
 
 
- ส ารวจสอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกตรวจความ 
  สะอาดผม ฟัน เล็บ มือ 
 
 
- แบบสอบถาม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กมีสุขภาพร่างกายและสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลรักษาความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

อย่างถูกต้อง 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                        (นางสาววรรณา   วังกาญจน์สิริกุล) 
                     หวัหน้างาน 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………   ลงชื่อ …………………………...……………… 
        (นางสาวดวงตา   ไผทฉันท์)                 (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
  ………/………/…………                                                   ………/………/…………   
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยสุขภาพดี  งานอาหารดีชีวีสดใส 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
แผนปฏิบัติงานภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.1- โครงการกิจกรรมที่ 3 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางสาววรรณา    วังกาญจน์สิริกุล 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมตามวัย มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ได้เรียนรู้ถึงสุขนิสัยที่ดีในการดูแล
รักษาสุขภาพร่างกาย รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคล การเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเพียงพอ มีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร  รู้จักรักการ
ออกก าลังกาย หลีกเลี่ยงตนเองให้ปลอดภัยและเสี่ยงต่อโรค ภัยและสิ่งเสพติดได้เหมาะสมตามวัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพอประมาณ - การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนที่เหมาะสมกับวัย 
หลักการมีเหตุผล - เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี  

- เพ่ือรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร  
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและเรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี คุณค่าทางโภชนาการ และ 

  มารยาทในการรับประทานอาหาร อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ 
เงื่อนไขความรู้  - รู้ถึงมารยาทและคุณค่าทางโภชนาการ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร  
 2. เพ่ือให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข  
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน 
อาหาร ตามหลักโภชนาการ 

ด้านคุณภาพ เด็กเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
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4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานอาหารดีชีวี
สดใส 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน  
- ก าหนดการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- อบรมเด็กเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีในการ 
  รับประทานอาหาร 
- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้อาหาร 
  หลัก 5 หมู่ 
- กิจกรรมรายการอาหารประจ าวัน  
- กิจกรรมสวดโมทนาขอบคุณอาหาร 

3. ประเมินผล 
- ประเมินผลแบบประเมิน 
  ความพึงพอใจงานอาหารดีชีวีสดใส 

4. สรุป 
- สรุปผลและรายงานการประเมิน 
  งานอาหารดีชีวีสดใส 

450 
 
 

พ.ค. 59 
 

พ.ค.59 – มี.ค.60 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณงานอาหารดีชีวีสดใสรวมทั้งหมด 450 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสาธารณสุขอนามัยบ้านครก มาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เด็กมีสุขภาพร่างกายและสุขนิสัยที่ดี สามารถเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ 
รู้คุณค่าของอาหารและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                        (นางสาววรรณา   วังกาญจน์สิริกุล) 
                     หวัหน้างาน 

ลงชื่อ …………………………………………   ลงชื่อ …………………………...……………… 
        (นางสาวดวงตา   ไผทฉันท์)                 (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
  ………/………/…………                                                    ………/………/…………   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
        นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีใน
การรับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการ 
ด้านคุณภาพ 
         เด็กเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

 
- การสังเกต 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกรายการ 
  อาหาร 
- แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยสุขภาพดี  งานออกก าลังกาย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
แผนปฏิบัติงานภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.1   โครงการกิจกรรมที่ 3 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางพรกมล   แสงสุระธรรม 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย โดยเสริมสร้างสุขภาพ

ร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ได้เรียนรู้ถึงสุขนิสัยที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสมของบุคคล การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเพียงพอ มีมารยาท
ที่ดีในการรับประทานอาหาร รู้จักรักการออกก าลังกาย หลีกเลี่ยงตนเองให้ปลอดภัยและเสี่ยงต่อโรค ภัย
และสิ่งเสพติดได้เหมาะสมตามวัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพอประมาณ - การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนที่เหมาะสมกับวัย และรู้จักการ 

  ออกก าลังกาย 
หลักการมีเหตุผล - เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี รักการออกก าลังกาย 
   - เพ่ือรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร  
หลักภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - ต้องมีการวางแผนและเรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี คุณค่าทางโภชนาการ และ 

  มารยาทในการรับประทานอาหาร และการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
  สม่ าเสมอ 

เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ 
เงื่อนไขความรู้  - รู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและการออกก าลังกาย 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรักการออกก าลังกาย ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข  
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3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ตามหลัก 
โภชนาการ และรู้จักการออกก าลังกาย 
ด้านคุณภาพ  

เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแลสุขภาพ 
และรักการออกก าลังกาย  

4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานออกก าลัง
กาย 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมอบรมนักเรียนเกี่ยวกับสุข 
  นิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร  
- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ 
- กิจกรรมกายบริหารยามเช้า 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูง 
- กิจกรรมแอโรบิค 

3. ประเมินผล 
- ประเมินผลแบบประเมิน 
- ความพึงพอใจงานการออกก าลังกาย 

4. สรุป 
- สรุปและรายงานผลการประเมิน 
  งานการออกก าลังกาย 

300 
 
 
 
 

พ.ค. 59 
 
 

พ.ค.59 – มี.ค.60 
 

พ.ค.59 – มี.ค.60 
พ.ค.59 – มี.ค.60 
พ.ค.59 – มี.ค.60 

 
มี.ค.60 

 
 

มี.ค.60 
 

นางพรกมล 
 
 
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณงานออกก าลังกายรวมทั้งหมด 300 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับสุข
นิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ตามหลัก 
โภชนาการ และรู้จักการออกก าลังกาย 
ด้านคุณภาพ 
         เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแลสุขภาพ 
และรักการออกก าลังกาย  

 
- การสังเกต 
 
 
 
- ส ารวจสอบถาม 
 

 
- แบบสังเกต  
- แบบบันทึกรายการอาหาร 
 
 
- แบบสอบถาม 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

หน่วยงานสาธารณสุขอนามัยบ้านครก เอกสารเกี่ยวกับเกณฑ์การชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็กรู้จักดูแลสุขภาพ สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีน้ าหนัก – ส่วนสูงสมส่วนตามเกณฑ์อนามัย
กระทรวงสาธารณสุข และรักการออกก าลังกาย 
 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                             (นางพรกมล   แสงสุระธรรม) 
                       หัวหน้างาน 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………   ลงชื่อ …………………………...……………… 
        (นางสาวดวงตา   ไผทฉันท์)                 (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ………/………/…………                                                   ………/………/…………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

151 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ   รู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และ 

    จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  9   มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  12  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 48  จัดโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 

     การศึกษาปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 49  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
แผนปฏิบัติงานภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2, 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวดวงตา    ไผทฉันท์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่

เหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะด้านสังคม พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลและปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และ
จิตใจที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในเรื่องการตรงต่อ
เวลา และมีมารยาทเหมาะสมตามวัย สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม มีระเบียบใน
การแต่งกาย การเข้าแถว การเดินแถวตามระเบียบของทางโรงเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพอประมาณ - พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก 
หลักการมีเหตุผล - เพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและฝึกมารยาท ระเบียบวินัยให้เด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน 
เงื่อนไขความรู้  - รู้ถึงมารยาทและวัฒนธรรมไทย 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กมีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้ทันเวลา  
 2. เพ่ือให้เด็กมีวินัย ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและสถานศึกษาได้  

3. เพ่ือให้เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง  
 4. เพ่ือให้เด็กมีมารยาทในการไหว้และการแสดงความเคารพผู้ใหญ่  
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 5. เพ่ือให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
 6. เพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัยในการเข้าแถว เดินแถว และการแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของ 

    โรงเรียน  
 7. เพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัย เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอมรมเกี่ยวกับความมีวินัย และรู้จักรับผิดชอบต่อการมา
โรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 

- เด็กร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบเกี่ยวกับมารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา
ที่ตนนับถือ 

- เด็กร้อยละ 100 ได้รับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบยีบการแต่งกายของโรงเรียนระเบียบ 
ในการเข้าแถวและเดินแถว การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและสถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้ทันเวลา ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและ

สถานศึกษาได้ 
- เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง การไหว้ การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ และประพฤติตน

ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือมากขึ้น 
- เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการแต่งกาย มีวินัย รู้จักการรอคอยตามล าดับ และปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 

4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานตรงต่อเวลา 
 

1. ประชุมวางแผนงาน  
- ก าหนดการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมอบรมเด็กเกี่ยวกับการ 
  ตรงต่อเวลาในการมาโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดท าแบบบันทึกการมา 
  สายของเด็ก 
- กิจกรรมจัดท าแบบบันทึกการลา  
  ของเด็ก 

3. ประเมินผล 
- แบบส ารวจงานตรงต่อเวลา 

4. สรุปผล 
- สรุปผลและรายงานการประเมิน 
  งานตรงต่อเวลา 

300 
 

พ.ค. 59 
 
 

พ.ค.59- มี.ค.60 
 

พ.ค.59- มี.ค.60 
 

พ.ค.59- มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางผ่องพรรณ 
นางสาววรรณา   
 

งานเด็กดีมี
มารยาท 

1. ประชุมวางแผนงาน 
- ก าหนดการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 

300 
 

พ.ค. 59 
 

พ.ค.59- มี.ค.60 

นางผ่องพรรณ 
นางสาววรรณา   

 
4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 
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งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 - กิจกรรมอบรมและฝึกมารยาทไทย 

  ให้กับเด็ก 
- กิจกรรมจัดบอร์ดมารยาทไทย 
- กิจกรรมคัดเลือกเด็กดีมีมารยาท 
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับเด็ก 
  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีมีมารยาท 

3. ประเมินผล 
- แบบประเมินความพึงพอใจงาน 
  เด็กดีมีมารยาท 

4. สรุป 
- สรุปผลและรายงานผลการ 
  ประเมินงานเด็กดีมีมารยาท 

 
 
 
 

ม.ค.60 
 

15 ก.พ.60 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 

 

งานระเบียบดีมี
เสน่ห์ 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเด็ก  
  เรื่องระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน  
  การแต่งกายและการปฏิบัติตาม 
  กฎของห้องเรียนและโรงเรียน 
- กิจกรรมการเข้าแถวและเดินแถว 

3. ประเมินผลความพึงพอใจงานระเบียบดี
มีเสน่ห์ผู้ปกครอง  

4. สรุปผลและรายงานการประเมินงาน
ระเบียบดีมีเสน่ห์ 

300 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 59 
 
 

พ.ค.59- มี.ค.60 
 
 
 

พ.ค.59- มี.ค.60 
มี.ค.60 

 
มี.ค.60 

นางผ่องพรรณ 
นางสาววรรณา   
 
 

 
 
 
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบรวมทั้งหมด  900 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
งานตรงต่อเวลา 
        เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอมรมเกี่ยวกับความมี
วินัย และรู้จักรับผิดชอบต่อการมาโรงเรียนและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
งานเด็กดีมีมารยาท 
        เด็กร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
มารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตน 

 
- แบบสังเกต 

 
 
 

- การสังเกต 
 

 
- แบบประเมิน 

 
 
 

- แบบประเมิน 
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6. ระดับความส าเร็จ (ต่อ) 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 -  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียนและสถานศึกษามี
มารยาทที่ดีและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 
 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                              (นางสาวดวงตา    ไผทฉันท์) 
                     หวัหน้าโครงการ 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………   ลงชื่อ …………………………...……………… 
        (นางสาวดวงตา   ไผทฉันท์)                 (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ………/………/…………                                                 ………/………/…………   
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นับถือ 
งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 
        เด็กร้อยละ 100 ได้รับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนระเบียบในการเข้า
แถวและเดินแถว การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและ
สถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 

1. เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้
ทันเวลา ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและ
สถานศึกษาได้ 

2. เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง การไหว้ การ
แสดงความเคารพผู้ใหญ่ และประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือมากขึ้น 

3. เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการแต่งกาย มี
วินัย รู้จักการรอคอยตามล าดับ และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 

 
- การสังเกต 

 
 
 
 
 
 

- แบบสังเกต 
 
 

- การสังเกต 
 
 

- การสังเกต 
 
 

 
- แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน 
 
 

- แบบประเมิน 
 
 

- แบบประเมิน 
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ชื่อโครงการ   รู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ งานตรงต่อเวลา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  9  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  12  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4   โครงการกิจกรรมที่ 2, 3 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางพรกมล  แสงสุระธรรม 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่

เหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะด้านสังคม เพ่ือเสริมสร้างให้ทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สอดแทรก
การพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลและปลูกฝังการพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพอประมาณ - พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของนักเรียน 
หลักการมีเหตุผล - เพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและฝึกมารยาท ระเบียบวินัยให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

  สม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กมีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้ทันเวลา  
 2. เพ่ือให้เด็กมีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียนและกฎ ระเบียบโรงเรียน  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอมรมเกี่ยวกับความมีวินัย และรู้จักรับผิดชอบต่อการ

มาโรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้ทันเวลา ปฏิบัติตามข้อตกลงใน

ห้องเรียนและกฎ ระเบียบโรงเรียน 
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4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานตรงต่อเวลา 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน  
- ก าหนดการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
    - ครูประจ าชั้นแจ้งและชี้แจง 
      เหตุผลการมาโรงเรียนให้ตรงต่อ 
      เวลาให้ผู้ปกครองรับทราบ 

- กิจกรรมอบรมเด็กเกี่ยวกับการ 
  ตรงต่อเวลาในการมาโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดท าแบบบันทึกการมา 
  สายของเด็ก 
- กิจกรรมจัดท าแบบบันทึกการลา 
  ของเด็ก 

3. ประเมินผล 
- ประเมินผลแบบส ารวจงานตรง  
  ต่อเวลา 

4. สรุป 
- สรุปผลและรายงานการประเมิน 
  งานตรงต่อเวลา 

300 
 
 

 

พ.ค. 59 
 
 

พ.ค.59 - มี.ค.60 
 
 

พ.ค.59 - มี.ค.60 
 

พ.ค.59 - มี.ค.60 
 

พ.ค.59 - มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 
 

 

นางพรกมล 
 
 
 

 
 

 

5. งบประมาณ 300 บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอมรมเกี่ยวกับ
ความมีวินัย และรู้จักรับผิดชอบต่อการมา
โรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบมาโรงเรียน
ได้ทันเวลา ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียนและ
กฎ ระเบียบโรงเรียน 

 
- การสังเกต 
 
 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
  นักเรียน และบัญชีเรียกชื่อ 
 
 
- แบบสอบถาม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

-  
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา การมาสายน้อยลง และรู้จักใช้เวลาได้อย่าง 

ถูกต้อง 
 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                             (นางพรกมล   แสงสุระธรรม) 
                       หัวหน้างาน 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………   ลงชื่อ …………………………...……………… 
        (นางสาวดวงตา   ไผทฉันท์)                 (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ………/………/…………                                                 ………/………/…………   
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ชื่อโครงการ   รู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ งานเด็กดีมีมารยาท 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และ 

    จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  9   มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  12  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 48  จัดโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 

     การศึกษาปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 49  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
แผนปฏิบัติงานภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2, 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางผ่องพรรณ    สู้เสงี่ยม 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับ

วัย โดยเฉพาะด้านสังคม โดยสอดแทรกพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลพัฒนา
ทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน มีจิตใจที่มีคุณธรรม และ
มารยาทที่ดีงามในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมารยาทการไหว้ การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ การเดินผ่านผู้ใหญ่ มีวินัย
ในตนเอง เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย เพ่ือด ารงรักษาความเป็นไทย 
ซึ่งจะส่งผลให้เด็กที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ได้รู้จักมารยาทไทยที่ถูกต้อง และควรส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
ฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพอประมาณ - พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก 
หลักการมีเหตุผล - เพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและฝึกมารยาท ระเบียบวินัยให้เด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน 
เงื่อนไขความรู้  - รู้ถึงมารยาทและวัฒนธรรมไทย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กมีมารยาทที่ดีในสังคม  
 2. เพ่ือให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
 3. เพ่ือให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
 4. เพ่ือให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบเกี่ยวกับมารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย  

และศาสนาที่ตนนับถือ 
ด้านคุณภาพ เด็กมีมารยาทที่ดีในสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
4.การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 

5. งบประมาณ 
งบประมาณงาน เด็กดีมีมารยาท รวมทั้งหมด  300 บาท 

 
 
 
 
 
 

งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานเด็กดีมี
มารยาท 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงานก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมอบรมและฝึกมารยาท 
  ไทยให้กับเด็ก 
- กิจกรรมจัดบอร์ดมารยาทไทย 
- กิจกรรมคัดเลือกเด็กดีมีมารยาท 
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับเด็ก 
  ทีไ่ด้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีมีมารยาท 

3. ประเมินผล 
- แบบประเมินความพึงพอใจงานเด็ก 
  ดีมีมารยาท 

4. สรุป 
- สรุปและรายงานผลการประเมิน 
  งานเด็กดีมีมารยาท 

300 
 
 
 
 

พ.ค. 59 
 

พ.ค.59 – มี.ค.60 
 
 
 

ม.ค.60 
15 ก.พ.60 

 
มี.ค.60 

 
 

มี.ค.60 
 

นางผ่องพรรณ 
นางสาววรรณา   
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6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบเกี่ยวกับ
มารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย  
และศาสนาที่ตนนับถือ 
ด้านคุณภาพ 
       เด็กมีมารยาทที่ดีในสังคม มีความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต  ช่ วย เหลื อแบ่ งปั น  ประพฤติ ตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ สามารถเล่น
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
- การสังเกต 
 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสังเกต  
 
 
 
- แบบสอบถาม 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 -  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 เด็กมีมารยาทที่ดีในการไหว้ การพูด การฟัง การเดินผ่านผู้ใหญ่ได้ถูกต้องสวยงาม การแสดงมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

  
 
 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                               (นางผ่องพรรณ    สู้เสงี่ยม) 
                       หัวหน้างาน 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………   ลงชื่อ …………………………...……………… 
        (นางสาวดวงตา   ไผทฉันท์)                 (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ………/………/…………                                                 ………/………/…………   
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ชื่อโครงการ   รู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  9  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  12  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2, 3 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางผ่องพรรณ   สู้เสงี่ยม 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับ

วัย โดยเฉพาะด้านสังคมเพ่ือเสริมสร้างให้ทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู 
อาจารย์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยสร้างจิตส านึกให้คน
ไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัยในด้านต่างๆ เช่นระเบียบการแต่งกาย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของนักเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพอประมาณ - พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก 
หลักการมีเหตุผล - เพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและฝึกมารยาท ระเบียบวินัยให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

  สม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน 
เงื่อนไขความรู้  - รู้ถึงมารยาทและวัฒนธรรมไทย 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัยในการเข้าแถว เดินแถว และการแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของ โรงเรียน  
2. เพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัย เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

เด็กร้อยละ 100 ได้รับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน 
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ระเบียบในการเข้าแถวและเดินแถว การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 

เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการแต่งกาย มีวินัย รู้จักการรอคอยตามล าดับ และ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 

4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานระเบียบดีมี
เสน่ห์ 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
- ก าหนดการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเด็ก  
  เรื่องระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน  
  การแต่งกายและการปฏิบัติตามกฎ 
  ของห้องเรียนและโรงเรียน 
- กิจกรรมการเข้าแถวและเดินแถว 

3. ประเมินผล 
- ประเมินผลความพึงพอใจงาน 
  ระเบียบดีมีเสน่ห์ผู้ปกครอง  

4. สรุป 
- สรุปผลและรายงานการประเมิน 
  งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 

300 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 59 
 
 

พ.ค.59 – มี.ค.60 
 
 
 

พ.ค.59 – มี.ค.60 
มี.ค.60 

 
 

มี.ค.60 
 

 

นางผ่องพรรณ 
นางสาววรรณา   
 
 

 
 
 
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณงานระเบียบดีมีเสน่ห์รวมทั้งหมด 250 บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 100 ได้รับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนระเบียบในการเข้าแถว
และเดินแถว การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและ
สถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการแต่งกาย มีวินัย 
รู้จักการรอคอยตามล าดับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของห้องเรียนและโรงเรียน 

 
- การสังเกต 
 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 -  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                                        (นางผ่องพรรณ    สู้เสงี่ยม) 
                                 หัวหน้างาน 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………...……………… 
        (นางสาวดวงตา   ไผทฉันท์)                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ………/………/…………                                                              ………/………/…………   
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ชื่อโครงการ   วันแห่งความภาคภูมิใจ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 11  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 12  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020  ยุทธศาสตร์ 4.4   โครงการกิจกรรมที่ 5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวดวงตา  ไผทฉันท์  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เด็กต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอัน

พึงประสงค์ เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ มีผลงาน ผลการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่องให้
เป็นที่ประจักษ์ในสังคม ตลอดจนได้สร้างขวัญ และก าลังใจแก่ผู้ที่ท าความดี 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการ วันแห่งความภาคภูมิใจ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็น
ขวัญ และก าลังใจแก่ผู้ที่เป็นคนเก่ง คนดี 

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการพอประมาณ - ยกย่อง เชิดชู และให้เกียรติบัตรแก่ผู้ที่เป็นคนเก่ง คนดี เวลาในการจัด 

  เหมาะสม 
หลักการมีเหตุผล - เพ่ือส่งเสริม ยกย่องเด็กท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ มีผลงาน ผลการเรียนรู้  

  เป็นแบบอย่างท่ีดี 
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - เป็นคนดีและเป็นแบบอย่างได้ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีความสุภาพถ่อมตน การงาน/หน้าที่ 
เงื่อนไขความรู้  - เด็กมีผลการประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - เด็กมีพัฒนาการครบ 4 ด้านเหมาะสมกับวัย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
 2. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

3. เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 4. เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
เด็กรอ้ยละ 100 ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้ารับโล่เกียรติคุณเด็กมีพัฒนาการ 

ด้านสติปัญญายอดเยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กท่ีมีพัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง อันดับ 1 ของ
ห้องเรียนและหนูน้อยมารยาทงาม 
เป้าหมายด้านคุณภาพ 

เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและความส าเร็จของตนเอง 

4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานวันแห่ง
ความภาคภูมิใจ  
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการ 
   จัดกิจกรรม “วันแห่งความ 
   ภาคภูมิใจ” 
2. เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม 
3. รวบรวมรายชื่อเด็กท่ีได้รับรางวัล 
  - เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญายอดเยี่ยม  
    (เรียนดี 3 ปีการศึกษา)  
  - เด็กท่ีมีพัฒนาการดี 4 ด้าน  
  - หนูน้อยคนเก่ง อันดับ 1 ของห้องเรียน 
4. จัดท าโล่และเกียรติบัตร 
5. ออกจดหมายเชิญผู้ปกครองมาร่วมงาน 
6. ออกค าสั่งและแจ้งผู้รับผิดชอบในการจัด 
    กิจกรรม 
7. ด าเนินกิจกรรมตามวัน และเวลาที่ก าหนด 
  - ตกแต่งสถานที่และบริเวณโดยรอบให้สวยงาม 
  - ซ้อมพิธีการ (ครูและเด็กทุกระดับชั้น 
8. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้า 
    ร่วมกิจกรรม 
9. แจกแบบประเมินครูและผู้ปกครอง 
10. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
11. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

5,000 
 
 
 
 

 

พ.ค.59 - มิ.ย.59 
 
 

พ.ค.59 - มิ.ย.59 
มิ.ย.59 - ม.ค.60 

 
 
 
 

ม.ค.60 
ม.ค.60 
ม.ค.60 

 
ม.ค.60 

 
 

ก.พ.60 
 

ก.พ.60 
ก.พ.60 
ก.พ.60 

นางสาวดวงตา 
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ รวมทั้งหมด 5,000 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 -  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็ก ครู และผู้ปกครองมีความสุข ภาคภูมิใจในความส าเร็จของนักเรียน และพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวัน

แห่งความภาคภูมิใจ 
 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                                        (นางสาวดวงตา   ไผทฉันทร์) 
                                หวัหน้าโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………...……………… 
        (นางสาวดวงตา   ไผทฉันท์)                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ………/………/…………                                                             ………/………/…………   

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
งานวันแห่งความภาคภูมิใจ 
     เด็กร้อยละ 100 ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนเข้ารับโล่เกียรติคุณเด็กมีพัฒนาการ 
ด้านสติปัญญายอดเยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็ก
ที่มีพัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง อันดับ 1 ของ
ห้องเรียนและหนูน้อยมารยาทงาม 
ด้านคุณภาพ 
     เด็ก ครู และผู้ปกครองมีความสุข ภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของนักเรียน และพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ 
 

 
- คัดเลือกจากผลการทดสอบ 
  พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- คัดเลือกจากผลการประเมิน 
  พัฒนาการดั้ง 4 ด้าน 
- คัดเลือกจากการประกวด 
  มารยาท 
 

 
- แบบทดสอบความพร้อม 
  (พัฒนาการด้านสติปัญญา) 
- แบบประเมินคุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค์ 
- แบบเกณฑ์การคัดเลือกหนู 
  น้อยมารยาทงามระดับปฐมวัย 



โรงเรียนธรีศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

167 

 

 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ   สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่      1  นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
เป้าหมายที่      2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่      3  นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที่      5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่  3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
ยุทธศาสตร์ที่   4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ  ภัย และสิ่งเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่  8     ชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่   9  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่   11  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่   24  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ ) 
หัวหน้าโครงการ   นางสมใจ    รัตนพรชัย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 
สถานที ่   อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีความสุข 

ทั้งทางด้านร่างกาย  สังคม อารมณ์ – จิตใจ และสติปัญญาดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน – ภายนอก 
ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างหนึ่งเพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับเด็กและได้รู้จักคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
รวดเร็วเน้นกานพัฒนาและสังคมการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมผลปรากฏว่านักเรียนน าความรู้มาปฏิบัติจริงได้โดย
การเอาใจใส่ดูแลต้นไม้ทั้งในห้องเรียนและบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนทั้งในสวนย่อมมีการจัดบอร์ดในแต่ละห้องทุก
ห้องเรียนเพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องของการรู้จักอนุรักษ์และเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมโดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ของครูประจ าชั้นและครูที่เกี่ยวข้องทุกคนในระดับอนุบาลทราบให้กับนักเรียนมีความรู้และมีการ
น าไปปฏิบัติจริง 
           ดังนั้นกลุ่มงานอาคารสถานที่เห็นว่าการจัดสภาพแวดล้อมจ าเป็นต้องด าเนินต่ อในปีการศึกษา 2559 
ต่อไป 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -    สถานที่แหล่งเรียนรู้ 



168 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 
ความมีเหตุผล -    การปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็กมีทักษะชีวิตบูรณาการ 
   -    กับชีวิตจริงและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี -    มีการวางแผนในการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ 

- ต้องศึกษาข้อมูลสถานที่  แหล่งเรียนรู้ 
เงื่อนไขคุณธรรม              -    ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

- ความสามัคคีในการท างานร่วมกัน 
- รู้จักใช้วัสดุ – อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
- รู้จักรักษาความสะอาด  บริเวณสถานที่ 

เงื่อนไขความรู้                -    ปลูกจิตส านึกให้รู้จักคุณค่าของต้นไม้ 
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  
2.2 เพ่ือหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
2.3 เพ่ือเกิดความสนใจด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
2.4 เพ่ือให้เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์  
2.6 เพ่ือจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา   

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     
       ร้อยละ 100 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ      
บุคลากรในสถานศึกษา                          
ด้านคุณภาพ     

     ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่สะอาดและปลอดภัย 
4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ 
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานห้องเรียนน่า
อยู่ 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
    -  เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    -  กิจกรรมการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
    -  กิจกรรมจัดบอร์ด 
    -  กิจกรรมตรวจห้องเรียน 
3. ประเมินผล 
    -  ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    -  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
    -  รายงานประเมินงาน 

200 พ.ค. 59- มี.ค 60 
 

มี.ค 60 
 
 
 

มี.ค 60 
 

มี.ค 60 
 

นางสมใจ 
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
    -  เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    -  กิจกรรมแยกประเภทของขยะ 
    -  กิจกรรมรักษ์ต้นไม้ 
3. ประเมินผล 
    -  ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    -  ผลการด าเนินกิจกรรม 
    -  รายงานประเมินงาน 

2,000 พ.ค.59-มี.ค 60 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 

มี.ค 60 
 

มี.ค  60 
 

นางสาวกานดา 
 
 

งานห้องน้ าน่า
ใช้สบายใจเมื่อ
เข้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
    -  เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    -  กิจกรรมสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
       ในการใช้ห้องน้ า 
    -  กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา  
       (นักเรียนอนุบาล 3) 
    -  ตามล าดับห้อง 3/1 – 3/5 
    -  ห้องละ  4 คน  ชาย 2 หญิง 2 
3. ประเมินผล 
    -  ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    -  ผลการด าเนินกิจกรรม 
    -  รายงานประเมินงาน 

200 พ.ค.59-มี.ค.60 
 
พ.ค.59-มี.ค.60 

 
 
 
 
 
    

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางสาวอุไรวรรณ 
 
 

งานปลอดภัยไว้
ก่อน 
 

1. วางแผน/ประชุม/ ประสานงาน 
    -  เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
    -  กิจกรรมหนีไฟ 
    -  อบรมเด็กเตรียมการซ้อมหนีไฟ 
    -  กิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งอ านวย 
       ความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบ 
       ด้าน 
    -  แนะน าวิธีการเล่นร่วมกันอย่าง 
       ปลอดภัย 
    -  ปฏิบัติตามข้อตกลง  

200 พ.ค.59-มี.ค.60 
 
พ.ค.59-มี.ค.60 

 
พ.ค.59 

นางสาวเตือนตา 
นางสาวนิตยา 
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 3. ประเมินผล 
    -  ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    -  ผลการด าเนินกิจกรรม 
    -  รายงานประเมินงาน 

      
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 

 

5.   งบประมาณ    2,400 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายด้านปริมาณ   
         ร้อยละ 100 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมเป็น
แหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา                          
เป้าหมายด้านคุณภาพ     
         ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่สะอาดและปลอดภัย 

 
- ส ารวจข้อมูล 

 
 
 

- ส ารวจข้อมูล 
 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกส ารวจความพึงพอใจ  
- ใบงาน  
-ภาพกิจกรรม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทุกคนพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                                          (นางสมใจ    รัตนพรชัย) 
                               หวัหน้าโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………...……………… 
        (นางสาวดวงตา   ไผทฉันท์)                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ………/………/…………                                                             ………/………/…………   
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ชื่อโครงการ      สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่ งานห้องเรียนน่าอยู่ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556 - 2560 
เป้าหมายที่    5             ครปูฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด   
                                                   ประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่    24            ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.1  โครงการกิจกรรมที่ 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ ) 
หัวหน้างาน             นางสาวเตือนตา     แก้วบรรจง 
ลักษณะงาน                                    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนพฤษภาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 
สถานที ่    โรงเรียนธีรศาสตร์    ระดับปฐมวัย 

1.หลักการและเหตุผล 
            การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐาน
ของประเทศต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐาน ความรู้
และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่
มั่นคงและยั่งยืน 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ            จัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอกับเด็ก 
ความมีเหตุผล  ปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก มีทักษะชีวิตบูรณาการ 
   เรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี          มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
เงื่อนไขคุณธรรม                  ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
เงื่อนไขความรู ้                   น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

2. วัตถุประสงค์ 
              1.  เพ่ือจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน        

3. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ       ครูร้อยละ 100  โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
  ด้านคุณภาพ      โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สะอาดปลอดภัย   มีวัสดุ      
                       อุปกรณ์และพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับความต้องการและความสนใจเด็ก 

  

ธ.ศ.2.1 
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4.การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ 

กิจกรรม          วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา     ผู้รับผิดชอบ 
การจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียน 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัด

บรรยากาศภายในห้องเรียน 
- ตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม/

สะอาด 
- มีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่าง

เพียงพอ 
- จัดมุมการเรียนรู้ต่างๆอย่างน้อย 4 

มุม 
3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 

- สรุปผลด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

200 พ.ค.59-มี.ค.60 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางสาวเตือนตา 
นางสาวนิตยา 

 

การจัดบอร์ด 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- จัดบอร์ดในห้องเรียนทุกสัปดาห์

ตามหน่วยการเรียนรู้ 
3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 4. สรุป 

- สรุปผลด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 พ.ค.59-มี.ค.60 
 

พ.ค 59-มี.ค 60 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

 

นางสาวเตือนตา 
นางสาวนิตยา 

 

การตรวจห้องเรียน 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ห้องเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- อนุบาล 1  
- อนุบาล 2 

    -   อนุบาล 3 
 

 พ.ค.59-มี.ค.60 
 

พ.ค 59-มี.ค.60 
 
 
 
 
 

 

นางสาวเตือนตา 
นางสาวนิตยา 
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กิจกรรม          วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา     ผู้รับผิดชอบ 
 3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 

- สรุปผลด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

 

5.   งบประมาณ    200   บาท 
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายด้านปริมาณ     
        ครูร้อยละ 100 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมใน    
  ห้องเรียนให้เหมาะสมกับวัยนักเรียน 
เป้าหมายด้านคุณภาพ     
         โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้สะอาดปลอดภัย   มีวัสดุอุปกรณ์และพ้ืนที่ใน
การจัดกิจกรรมเพียงพอกับ  ต้องการและความสนใจ
เด็ก 

 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- บันทึกการสังเกต 
- บันทึกส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
 
 

 
-  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกส ารวจความพึงพอใจ  
- ใบงาน 
-ภาพกิจกรรม 
 
 

 7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- 

 8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่มีวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมเพียงพอปลอดภัย 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                                     (นางสาวเตือนตา  แก้วบรรจง) 
                                 หัวหน้างาน 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………...……………… 
          (นางสมใจ   รัตนพรชัย)                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
      หวัหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่                   ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ………/………/…………                                                             ………/………/…………   



174 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ     สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่   งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่    1   นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ยุทธศาสตร์ที่  3    มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.3 โครงการกิจกรรมที่ 1  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ ) 
หัวหน้างาน   นางสาวกานดา  วงศ์สัมพันธ์เวช 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 
สถานที ่   บริเวณสนามและอาคารเรียนระดับปฐมวัย 
1. หลักการและเหตุผล 
            การรักษาความสะอาด สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่ โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงและเสริม
รากฐานของประเทศต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐาน ความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในการควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชนพัฒนาระบบการจัดการของเสียทางโรงเรียนได้สร้างความเข้าใจ
ที่ดีเกี่ยวกับการเก็บขยะทิ้งขยะให้ถูกต้องเพ่ือนักเรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดซึ่งท าให้สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนน่าอยู่ 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ     - การจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
ความมีเหตุผล  - การปลูกฝัง และส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  - มีการจัดการวางแผนในการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ 
เงื่อนไขคุณธรรม           - มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ 
เงื่อนไขความรู ้            - ปลูกจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและท้ิงขยะ                 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ     เด็กร้อยละ 100 ดูแลและรักษาความสะอาดและท้ิงขยะได้ถูกที่  
        ด้านคุณภาพ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมีถังขยะที่สะอาดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ 

งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
    -  เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2,000 พ.ค.59-มี.ค 60 
 

นางสาวกานดา 
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 

    -  กิจกรรมแยกประเภทของขยะ 
    -  กิจกรรมรักษ์ต้นไม้ 
3. ประเมินผล 
    -  ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    -  ผลการด าเนินกิจกรรม 
    -  รายงานประเมินงาน 

 พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 

มี.ค 60 
 

มี.ค  60 
 

 

5.   งบประมาณ          2,000   บาท 
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายด้านปริมาณ    
        เด็กร้อยละ  100 ดูแลและรักษาความสะอาด
และท้ิงขยะได้ถูกท่ี  
เป้าหมายด้านคุณภาพ 
        โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมีถัง
ขยะที่สะอาดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- บันทึกการสังเกต 
- บันทึกส ารวจความพึงพอใจ 
 
 

 
- แบบบันทึกการเข้า 
  ร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกส ารวจความ 
  พึงพอใจ  

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(  หน่วยงานภายนอก  ชุมชน   ผู้ปกครอง  ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ) 
- 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทุกคนพอใจใน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                                   (นางสาวกานดา   วงศ์สัมพันธ์เวช) 
                                 หัวหน้างาน 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………...……………… 
          (นางสมใจ   รัตนพรชัย)                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
      หวัหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่                   ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ………/………/…………                                                             ………/………/…………   



176 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ     สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่   งานปลอดภัยไว้ก่อน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่    1   นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย   
ยุทธศาสตร์ที่  4    หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.4  โครงการกิจกรรมที่  5  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ ) 
หัวหน้างาน   นางสาวเตือนตา     แก้วบรรจง 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์    ระดับปฐมวัย 
1. หลักการและเหตุผล 
         การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ปลอดภัยต่อผู้เรียนโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงและเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยรากฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในการเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการจัดท าแผนที่และ
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค  และจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพและ
ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ  ที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังนั้นกลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงเห็นสมควรที่จะจัดท ากิจกรรมนี้ 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ   - สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย 
ความมีเหตุผล             - เรียนรู้จากประสบการณ์จริง     
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  - วางแผนการด าเนิน และการซ้อมและให้ค าปรึกษาสม่ าเสมอ 
                            - สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เงื่อนไขคุณธรรม          - มีวินัย  ปฏิบัติตามข้อตกลง 
เงื่อนไขความรู ้            - มีความรู้ขั้นตอนในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
3. เป้าหมาย 
          ด้านปริมาณ ร้อยละ 100 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และนอกอาคารให้ปลอดภัย 

ด้านคุณภาพ สถานศึกษามีระบบป้องกันภัย ระบบฉุกเฉินและแผนการตลอดจนอุปกรณ์ ดับเพลิงที่มี 
คุณภาพ 
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4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ 
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
หนีไฟ 1.วางแผน/ประชุม / ประสานงาน 

- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2 .ด าเนินกิจกรรม 

- ประชุมชี้แจงคุณครูทุกท่านทราบ 
- อบรมเด็กเตรียมการซ้อมหนีไฟ 
- ติดป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ 
- ฝึกซ้อมเด็กหนีไฟ 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- ผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

200 พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 
 
 
 

มี.ค  60 
 

มี.ค  60 
 

นางสาวเตือนตา 
นางสาวนิตยา 

 

ส่งเสริมให้มี
การจัดสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกเพ่ือ
พัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

1.วางแผน/ประชุม / ประสานงาน 
-  เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2 .ด าเนินกิจกรรม 
-แนะน าวิธีการเล่นร่วมกันอย่างปลอดภัย 
- ปฏิบัติตามข้อตกลง 
3. ประเมินผล 
-  ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
-  ผลการด าเนินกิจกรรม 
-  รายงานประเมินงาน 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 
 

มี.ค  60 
 

มี.ค  60 

นางสาวเตือนตา 
นางสาวนิตยา 

 

5. งบประมาณ    200   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ      
        ร้อยละ 100 โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร และนอกอาคาร ให้ปลอดภัย 
ด้านคุณภาพ      
         สถานศึกษามีระบบป้องกันภัย ระบบฉุกเฉิน
และแผนการตลอดจนอุปกรณ์ ดับเพลิงที่มีคุณภาพ 

 
 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- บันทึกการสังเกต 
- บันทึกส ารวจความพึงพอใจ 
 
 

 
 
- แบบบันทึกการเข้า 
  ร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกส ารวจ 
  ความพึงพอใจ  

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         เด็กได้รับการฝึกซ้อม และสามารถน าไปปฏิบัติได้และสามารถน าไปใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                                     (นางสาวเตือนตา  แก้วบรรจง) 
                                 หัวหน้างาน 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………...……………… 
          (นางสมใจ   รัตนพรชัย)                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
      หวัหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่                   ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ………/………/…………                                                             ………/………/…………   
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ชื่อโครงการ     สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่   งานห้องน้ าน่าใช้   สบายใจเมื่อเข้า 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่    1   นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
เป้าหมายที่    5   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ยุทธศาสตร์ที่  3    มีสุขลักษณะในการดูแลสุขภาพของตน 
ยุทธศาสตร์ที่ 24   ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.1  โครงการกิจกรรมที่ 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ ) 
หัวหน้างาน   นางสาวอุไรวรรณ   เซี่ยงลี้ 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์    ระดับปฐมวัย 
1. หลักการและเหตุผล 
  การช่วยกันอนุรักษ์และจัดสภาพแวดล้อมใน ห้องน้ า –  หอ้งสุขา  ให้น่าใช้บริการห้องน้ าห้องสุขาที่สะอาด
ปราศจากกลิ่นเป็นที่พึงประสงค์ของทุกคน และควรจัดอบรมในการใช้ห้องน้ า – ห้องสุขา ให้กับนักเรียนทุกวันจะ
ช่วยให้เด็กตระหนักว่า ห้องน้ า – ห้องสุขาที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคนั้นควรช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันจัด
สภาพแวดล้อมในห้องน้ า – ห้องสุขาทุกครั้งหลังจากการเข้าออกทุกครั้ง  
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ความพอประมาณ       - ผู้เรียนรู้จักการใช้ห้องน้ าท่ีถูกวิธี 
ความมีเหตุผล            - เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เงื่อนไขคุณธรรม      - รู้จักรักษาความสะอาดของห้องน้ า 
                        - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
เงื่อนไขความรู ้          - ผู้เรียนรู้จักใช้และดูแลรักษาได้ถูกวิธี 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือมีสุขลักษณะในการดูแลสุขภาพของตน  
2. เพ่ือจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน        

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ      

1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม ห้องน้ าน่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า   
2. ครูร้อยละ 100  โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก                   
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ด้านคุณภาพ  
   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สะอาดปลอดภัย   มีวัสดุอุปกรณ์และ
พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับความต้องการและความสนใจเด็ก 

4.การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ 
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา รับผิดชอบ 

สร้างข้อตกลง
ร่วมกันในการใช้
ห้องน้ า 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมชี้แจงคุณครูทุกท่านทราบ 
- ครูอบรมเด็กช่วยกันรักษาความ

สะอาดและการใช้ห้องน้ าให้ถูกวิธี 
- แยกห้องน้ าชาย – หญิง 
- ติดป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ า ชาย – 

หญิง 
3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
4 .สรุป 

- ผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

200 พ.ค.59–มี.ค.60 
 

พ.ค 59 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 

นางสาวอุไรวรรณ 
 

หนูน้อยจิตอาสา 
 
 
 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมชี้แจงคุณครูทุกท่านทราบ 
- ครูอบรมเด็กช่วยกันรักษาความ

สะอาดและการใช้ห้องน้ าให้ถูกวิธี 
- นักเรียน ชั้น อนุบาล 3 ช่วยครูดูแล

การใช้ห้องน้ าช่วงระหว่างพัก 
- ตามล าดับห้อง 3/1-3/5 
- ห้องละ 4 คน ชาย 2 หญิง 2 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4 .สรุป 
- ผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

พ.ค.59–มี.ค.60 
 

พ.ค.59 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 

นางสาวอุไรวรรณ 
 
      

5.   งบประมาณ   200  บาท 
 
6.ระดับความส าเร็จ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ      

1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม ห้องน้ า
น่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า   

2. ครูร้อยละ 100  โรงเรียนได้จัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสมกับ
วัยของเด็ก                   

ด้านคุณภาพ      
        โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้สะอาดปลอดภัย   มีวัสดุอุปกรณ์และพ้ืนที่
ในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับความต้องการและความ
สนใจเด็ก 

 
 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- บันทึกการสังเกต 
- บันทึกส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
 
 

 
 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกส ารวจความ 
  พึงพอใจ  
- ใบงาน 
- ภาพกิจกรรม 

 7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานภายนอก  ชุมชน  ผู้ปกครอง  ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ) 
- 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมของห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับวัยและมีจ านวน
เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………...…… 
                                       (นางสาวอุไรวรรณ  เซี่ยงลี้) 
                                 หัวหน้างาน 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………...……………… 
          (นางสมใจ   รัตนพรชัย)                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
      หวัหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่                   ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ………/………/…………                                                             ………/………/…………   
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ชื่อโครงการ  จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่   7  แนวทางการจัดการศึกษา                                                 
ยุทธศาสตร์ที่ 36  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่39            จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  4.1 ,4.3 โครงการกิจกรรมที่  3 , 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอาคารและสถานที่ 
หัวหน้าโครงการ  นายอนันต์   สัจจาศีล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2559 –เดือนกันยายน 2560 
สถานที ่   อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 
1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนให้มั่นคงสะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือเน้นให้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมเร่งให้ประเทศเกิดความเข็มแข็งขึ้น 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจการปรับตัวให้รองรับประชาคมและสังคม Asean ที่จะ
เกิดขึ้นในปี พ.ศ 2559 องค์กรสถานศึกษาจึงต้องตระหนักและมีการปรับตัวอย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับ
การการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือ น าไปใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 ดังนั้นเมื่อใช้งานมากๆย่อมมีการช ารุดเสียหาย จึงต้องมีการส ารวจสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์อาคาร
สถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และปลอดภัยรวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและช่วยกันรักษา
ทรัพย์สมบัติของโรงเรียนจึงมีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  พอประมาณในการจัดซื้อและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อย่างเหมาะสม 
ความมีเหตุผล   ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่สภาพดีพร้อมใช้งาน 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมอย่างคุ้มค่า 
เงื่อนไขคุณธรรม   ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นสมบัติของส่วนรวม 
    การรับใช้  ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ 
เงื่อนไขความรู ้8 ประการ 1. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ 

    2. ซื่อสัตย์สุจริต 
    3. มีวินัย 
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    4. ใฝ่เรียนรู้ 
    5. อยู่อย่างพอเพียง 
    6. มุ่นมั่นในการท างาน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดซื้อ  ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่สภาพดีพร้อมใช้งาน 
2. เพ่ือจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     
  - ร้อยละ 100  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความมั่นคง 
    พร้อมใช้งาน     
  - ร้อยละ 100  มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมใช้งาน 
  - ร้อยละ 100  มีการบันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง 
ด้านคุณภาพ  
  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเพียงพอกับความต้องการ และบุคลากรช่วยกันดูแล
รักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี 

4. การด าเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
จัดซื้อ
ซ่อมแซมวัสดุ-
ครุภัณฑ์ 

 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
  -  เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ด าเนินการตามงาน  
    - ครูตรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย 
    - ถ้ามีวัสดุครุภัณฑ์เสียหาย ให้เขียนใบแจ้งซ่อม 
      ที่หน้าห้องวิชาการอนุบาล 
    - แจ้งผู้ด าเนินการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
    - ผู้ด าเนินการซ่อมท าการซ่อมเสร็จแล้วจะ 
      ไปเซ็นชื่อแจ้งซ่อมที่หน้าห้องวิชาการอนุบาล 
    - ถ้าต้องการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้เขียนใบเสนอซื้อ 
      ส่งผู้บริหารเซ็นอนุมัติ 
3.ประเมินผล 
    - เก็บรวบรวมใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซื้อ 
    - บันทึกใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซ้ือ 
    - ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
4.สรุป 
    - สรุปรายการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ 
      ครุภัณฑ์ตลอดปี 
    - สรุปความพึงพอใจ 

11,500 พ.ค59-มี.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 
 

นายอนันต์ 
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5. งบประมาณ    11,500  บาท 

6.  ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

- ร้อยละ 100 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน
ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความมั่นคงพร้อมใช้งาน
   

- ร้อยละ 100 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับซ่อมแซม
ปรับปรุงพร้อมใช้งาน 

- ร้อยละ 100 มีการบันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง 
ด้านคุณภาพ 
     มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเพียงพอกับ
ความต้องการ และบุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่
ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี 

 
 
- บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- บันทึกการสังเกต 
 
 
 
 
- บันทึกส ารวจความ
พึงพอใจ 
 

 
 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
 
 
 
 
- แบบบันทึกส ารวจ 
  ความพึงพอใจ  
- ใบงาน 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาด และปลอดภัย   มีสิ่งอ านวย ความสะดวก    

พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
2. โรงเรียน มีวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 
3. บุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้วมาใช้              

ประโยชน์                         
          
 

                                 ลงชื่อ ………………………………………… 
                                            (นายอนันต์    สัจจาศีล) 
                                       หัวหน้าโครงการ 
                                         …………./……………/…………. 

 
 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
         (นางสมใจ     รัตนพรชัย)                    (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
        หัวหน้างานอาคารสถานที่                     ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
       …………./……………/………….                                                     …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยหรรษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560 
เป้าหมายที่  1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
เป้าหมายที่  2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่  3  เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  2   มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่  6   มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่  7   ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  8   ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักษ์ธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  9   มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  11  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4, 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 3 , 2 
หน่วยงานงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
หัวหน้าโครงการ           นางสาวชุติมา  สุถาพร  และ Miss Starrbelle Unabia 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน              กันยายน 2559 - มกราคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ                 หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์      

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาของนักเรียนระดับปฐมวัยเป็นรากฐานของการพัฒนา  เพ่ือเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน  การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
สร้างเสริมวัฒนธรรมที่เกื้อกูลพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิด
จากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน  และจิตใจที่มีคุณธรรม  
ซื่อสัตย์  มีวินัย 
 จากการจัดโครงการหนูน้อยหรรษาในปีการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนกล้า
แสดงออกมากขึ้น  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  สามารถปฏิบัติตามกติกาของสังคมได้  และ
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยหรรษาเป็นอย่างดี  ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจึง
เห็นสมควรในการด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยหรรษาและจะปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -    ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

- สถานที่แหล่งกการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย 
- พอประมาณกับงบประมาณและจ านวนนักเรียนไม่มากเกิน 

ความมีเหตุผล  -    พัฒนาความสามารถของเด็ก 
- ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก 
- การปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก  มีทักษะชีวิต  บูรณาการ  

การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระเชื่องโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง  และการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการ
เติบโตต่อไป 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี -    มีการประชุม วางแผนการด าเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
- มีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง 
- มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 
- มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เงื่อนไขคุณธรรม  -    มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
- การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
- การงาน/หน้าที่ 
- การให้อภัย 

เงื่อนไขความรู ้  -    ทักษะการวางแผน ก าหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ 
   -    ความรู้ด้านการด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   -    ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกันผู้อ่ืนได้  
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

          -  เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
                    -  เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
                    -  เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันเด็กอย่างสนุกสนาน  

      ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีความรักความสามัคคีและมี 
   น้ าใจเป็นนักกีฬา 
-  เด็กมีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออกเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีได้ 
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4.  การด าเนินงาน / ระยะเวลา          
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานกีฬา
ภายใน 

1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
- จัดท าสูจิบัตรในการแข่งขัน 
- คัดเลือกตัวนักกีฬาและก าหนดการฝึกซ้อม 
- ก าหนดการฝึกซ้อมกีฬาตามตาราง 
- จัดกิจกรรมกีฬาภายในตามตาราง 

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

20,000 
 

 

ส.ค. 59 
ส.ค. 59 
ส.ค. 59 

 
 
 
 
 

ก.ย. 59 
ก.ย. 59 

นางสาวชุติมา 

 
 
 
 
 
 
 

งานวันรื่นเริง
คริสต์มาส 

1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
- จัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมปฏิบัติงาน 

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

14,000 พ.ย.59 
พ.ย.59 
พ.ย.59 

 
 

 
ธ.ค.59 
ธ.ค.59 

นางสาวชุติมา 

 

งานวันเด็ก 1. ประชุม/วางแผนงาน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- แจ้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากร 
- จัดบอร์ดให้ความรู้ในห้องเรียนเกี่ยวกับวันเด็ก 
- จัดเกมการละเล่นส าหรับเด็ก 
- การแสดงบนเวทีของนักเรียนทั้ง 15 ห้อง 

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

11,000 ม.ค.60 
ม.ค.60 
ม.ค.60 

 
 
 
 

 
ม.ค.60 
ม.ค.60 

นางสาวชุติมา 

 

5. งบประมาณ 45,000  บาท 
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6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันเด็กอย่างสนุกสนาน  
ด้านคุณภาพ 
1. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลัง

กายสม่ าเสมอ มีความรักความสามัคคีและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 

2. เด็กมีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออกเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดีได ้

 
-สถิติการมาเรียน 
-สถิติการมาเรียน 
-สถิติการมาเรียน 
 
-การสังเกต 
 
 
-การสังเกต 
 

 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
 
-แบบสังเกต 
 
 
-แบบสังเกต 
 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ปกครอง 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานกล้าแสดงออกและปฏิบัติตามกติกาได้ถูกต้อง 

 

ลงชื่อ ……………...………………..…………… 
                                            (นางสาวชุติมา   สุถาพร) 
                                        หัวหน้าโครงการ 
                                           …………./……………/…………. 

 
 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ……………………………………......…… 
         (นางสาวชุติมา   สุถาพร)                       (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
        หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
        …………./……………/………….                                                      …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ หนูน้อยหรรษา    งานกีฬาภายใน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556-2560 
เป้าหมายที่   1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
เป้าหมายที่   2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่   3 เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักษ์ธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
ผู้รับผิดชอบงาน นางสาวชุติมา สุถาพร  และ Miss Starrbelle Unabia 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม 2559 – กันยายน 2559 
สถานที่ด าเนินการ หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์/ สนามฟุตบอล 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้

มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้
ที่สร้างเสริมวัฒนธรรมที่เกื้อกูลพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่
เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์ มีวินัย 

จากการจัดโครงการหนูน้อยหรรษาในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น   มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมได้ และได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการจัดโครงการหนูน้อยหรรษาเป็นอย่างดี  ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นสมควรในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยหรรษาและจะปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
 - สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย 
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- พอประมาณกับงบประมาณและจ านวนนักเรียนไม่มากเกินไปในการจัดกิจกรรมแต่ละ     
  ครั้ง 

 - เลือกสถานที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพ่ือผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ 
ความมีเหตุผล - การจัดกิจกรรมเป็นการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพส่งผลให้ 
   ผู้เรียนมีทักษะ และทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนรู้ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - ต้องวางแผนการด าเนินงานที่ดี รอบคอบ ใช้ระบบการป้องกัน 
 - ต้องศึกษาข้อมูล สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ให้ตรงกับความต้องการ 
 - ต้องมีการจัดท าบัญชี หลักฐานรายรับรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม - ความอดทนในการปฏิบัติงาน 
 - รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 - ความมัธยัสถ์ จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา 
 - ความยุติธรรม ต้องเคารพในกติกา กฎระเบียบ ตรงต่อเวลา 
 - การงาน/หน้าที่ 
 - การให้อภัย 
เงื่อนไขความรู้ - หลักการจัดกิจกรรมภายใน 
 - ทักษะการวางแผน ก าหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ การเดินทาง 
 - มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  
4.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
5.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักษ์ธรรมชาติ  
6.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
7.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

3. เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
ด้านคุณภาพ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีความรักความสามัคคี 

และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
4. การด าเนินงานและระยะเวลา 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานกีฬาภายใน
ระดับปฐมวัย 

1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

– แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
– ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

20,000 ส.ค. 59 
ส.ค. 59  
ส.ค. 59  

 
 

นางสาวชุติมา 
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   รับทราบ  

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 – จัดท าสูจิบัตรในการแข่งขัน 

– คัดเลือกตัวนักกีฬาและ 
   ก าหนดการฝึกซ้อมกีฬา 
– จัดกิจกรรมกีฬาภายใน 

4. ประเมินงานและประเมินความพึง
พอใจ 
สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

  
 
 
 

ก.ย. 59 
 

ก.ย. 59 

 

5. งบประมาณ  18,000  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานกีฬาภายในด้าน
คุณภาพ 
ด้านคุณภาพ        
       เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ มีความรักความสามัคคีและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา  

 
- สรุปบันทึกการมาเรียน 
 
 
- การสังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- สถิติการมาเรียน 
 
 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกและมีน้ าใจ รู้แพ้รู้ชนะ ปฏิบัติตามกติกาได้ถูกต้อง ร่วม

กิจกรรมงานกีฬาภายในอย่างมีความสุข 
 

 

ลงชื่อ ……………...………………..…………… 
                                            (นางสาวชุติมา   สุถาพร) 
                                           หวัหน้างาน 
                                           …………./……………/…………. 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ……………………………………......…… 
         (นางสาวชุติมา   สุถาพร)                       (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
        หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
        …………./……………/………….                                                      …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ                      หนูน้อยหรรษา     งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560 
เป้าหมายที่   1    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
เป้าหมายที่   2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่   3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่ 7   ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8   ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9   มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 11   เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
หัวหน้างาน   นางสาวชุติมา  สุถาพร 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม  2559 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันงานรื่นเริงวันคริสต์มาสเป็นงานหนึ่งที่นิยมเฉลิมฉลองกันแทบทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน  
มหาวิทยาลัย  ส่วนราชการ  หรือแม้แต่การจัดงานฉลองภายในครอบครัว  เพ่ือเป็นการพบปะสังสรรค์  สมาชิกให้
มาเข้าร่วมสนุกสนาน  ร่วมกันในโอกาสเตรียมรับเทศกาลคริสต์มาส  ในส่วนของทางโรงเรียนธีรศาสตร์ก็ได้จัด
กิจกรรมรื่นเริงวันคริสต์มาสเพ่ือเป็นการต้อนรับปีใหม่  โดยมีเด็กและบุคลากรร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ได้รู้จักซึ่งกันและกัน  พบปะสังสรรค์ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ทางโรงเรียนเล็งเห็นคุณค่าความส าคัญ  ที่จะให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนคาทอลิกได้รู้ประวัติวัน
คริสต์มาสและประเพณีท่ีสืบทอดมาเป็นเวลานานจึงจัดให้มีโครงการจัดกิจกรรมวันรื่นเริงคริสต์มาส 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -   ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
   -   สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย 
   -   พอประมาณกับงบประมาณและจ านวนนักเรียนไม่มากเกินไปในการจัดกิจกรรมแต่ 

    ละครั้ง 
   -   เลือกสถานที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  เพื่อผู้เรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการ 
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    เรียนรู ้
ความมีเหตุผล  -   การจัดกิจกรรมเป็นการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพส่งผล 

    ให้ผู้เรียนมีทักษะและทัศนคติท่ีดี  ต่อการเรียนรู้ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี -   ต้องวางแผนการด าเนินงานที่ดี  รอบคอบ  ใช้ระบบการป้องกัน 
   -   ต้องศึกษาข้อมูล  สถานที่  แหล่งเรียนรู้  ให้ตรงกับความต้องการ 
   -   ต้องมีการจัดท าบัญชี  หลักฐานรายรับรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม  -   ความอดทนในการปฏิบัติงาน 
   -   รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   -   ความมัธยัสถ์  จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา 
   -   ความยุติธรรม  ต้องเคารพในกติกา  กฎระเบียบ  ตรงต่อเวลา 

-   การงาน/หน้าที่ 
-   การให้อภัย 

เงื่อนไขความรู้  -   หลักการจัดกิจกรรมภายในและวันรื่นเริง 
   -   ทักษะการวางแผน  ก าหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ  การเดินทาง 
   -   มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
 4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
 5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  
 6. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
 7. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
      ด้านคุณภาพ เด็กมีความม่ันใจในตนเอง  กล้าแสดงออกเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีได้ 

4.  การด าเนินงานและระยะเวลา 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวันรื่นเริง
คริสต์มาส 

1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

– ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
– ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
– จัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรม 
   ปฏิบัติงาน 

14,000 พ.ย.59 
พ.ย.59 
พ.ย.59 

 
 
 
 

นางสาวชุติมา 
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4.  การด าเนินงานและระยะเวลา (ต่อ) 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

 ธ.ค.59 
ธ.ค.59 

 

5.  งบประมาณ    14,000  บาท 

6.  ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กมีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออกเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดีได ้

 
- การสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 

 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ปกครอง 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนร่วมกิจกรรมวันรื่นเริงคริสต์มาสอย่างสนุกสนาน 

 

 
ลงชื่อ ……………...………………..…………… 

                                            (นางสาวชุติมา   สุถาพร) 
                                           หวัหน้างาน 
                                           …………./……………/…………. 

 
 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ……………………………………......…… 
         (นางสาวชุติมา   สุถาพร)                       (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
        หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
        …………./……………/………….                                                      …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ  หนูน้อยหรรษา    งานวันเด็ก 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556-2560 
เป้าหมายที่   1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
เป้าหมายที่   2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่   3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 11  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี   ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
หัวหน้างาน  นางสาวชุติมา  สุถาพร  และ Miss Starrbelle Unabia 
ลักษณะงาน  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนอง
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความ
รัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานจ าเป็นจะต้องมีการน าหลักสูตรลงไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
เด็กปฐมวัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสมโดยเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็งควบคู่กับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้
ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  ดังนั้นทางโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัยจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม
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รอบตัวอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนาจัดกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
 - สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย 

- พอประมาณกับงบประมาณและจ านวนนักเรียนไม่มากเกินไปในการจัดกิจกรรมแต่  
  ละครั้ง 
 - เลือกสถานที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพ่ือผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ 
   เรียนรู ้

ความมีเหตุผล  - การจัดกิจกรรมเป็นการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
                                ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ และทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนรู้ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - ต้องวางแผนการด าเนินงานที่ดี รอบคอบ ใช้ระบบการป้องกัน 
 - ต้องศึกษาข้อมูล สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ให้ตรงกับความต้องการ 
 - ต้องมีการจัดท าบัญชี หลักฐานรายรับรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม - ความอดทนในการปฏิบัติงาน 
 - รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 - ความมัธยัสถ์ จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา 
 - ความยุติธรรม ต้องเคารพในกติกา กฎระเบียบ ตรงต่อเวลา 

- การงาน/หน้าที่ 
- การให้อภัย 

เงื่อนไขความรู้ - หลักการจัดกิจกรรมภายใน 
 - ทักษะการวางแผน ก าหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ การเดินทาง 
 - มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
2.เพ่ีอส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
3.เพ่ีอส่งเสริมให้เด็กมีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  
4.เพ่ีอส่งเสริมให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
5.เพ่ีอส่งเสริมให้เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
6.เพ่ีอส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
7.เพ่ีอส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กอย่างสนุกสนาน  

       ด้านคุณภาพ มีความม่ันใจในตนเอง  กล้าแสดงออกเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีได้  

 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวันเด็ก 1. ประชุม/วางแผนงาน/ประสานงาน 

2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- แจ้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ครู 
  ประจ าชั้นทราบ 
- จัดบอร์ดให้ความรู้ในห้องเรียนเกี่ยวกับวัน 
   เด็กภายในห้องเรียน 
- จับ/แจกฉลากของรางวัลให้กับนักเรียน 

  อนุบาลทุกคน 
- การแสดงบนเวทีของนักเรียนทั้ง 15 ห้อง 

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

11,000 ม.ค.60 
ม.ค.60 
ม.ค.60 

 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.60 
ม.ค.60 

นางสาวชุติมา 
 

5. งบประมาณ      11,000   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
      เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กอย่างสนุกสนาน  
ด้านคุณภาพ    
       เด็กมีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออกเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดีได ้

 
- สรุปบันทึกการมาเรียน 
- การสังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- สถิติการมาเรียน 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความ 
  พึงพอใจ 

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -                                 

8.ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 เด็กทุกคนได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กอย่างมีความสุข 

 

ลงชื่อ ……………...………………..…………… 
                                            (นางสาวชุติมา   สุถาพร) 
                                           หวัหน้างาน 
                                           …………./……………/…………. 

 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ……………………………………......…… 
         (นางสาวชุติมา   สุถาพร)                       (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
        หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
        …………./……………/………….                                                      …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   วันกตัญญู 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560 
เป้าหมายที่  2     เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่  3    เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5    ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่  6   มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่  7    ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  9    มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  10    มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน 
ยุทธศาสตร์ที่  11  เล่นและท างานร่วมกันผู้อื่นได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  12    ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่1, 5, 6 
หน่วยงานงานที่รับผิดชอบ    งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้าโครงการ            นางสาวไพรินทร์    เจริญผล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน               พฤษภาคม 2559 - ธันวาคม 2559 
สถานที่ด าเนินการ                  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 
 วันกตัญญูเป็นประเพณีอันดีงามที่เราทุกคนควรส่งเสริม  ซึ่งมีการปลูกฝังจิตใจให้เด็กมีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนพ่อแม่ครูอาจารย์  แสดงการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสมและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  รู้จักใช้วัสดุท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าและอยู่บนพ้ืนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  สอดแทรกการพัฒนาคนด้วย
กระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ปลูกฝังจิตใจด้านคุณธรรมที่ผ่านมาเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจในการ
ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง 
 ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นความส าคัญของวันกตัญญู  ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จึงได้จัดงานวันกตัญญูนี้ต่อไป 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -    ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

- สถานที่แหล่งกการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย 
- พอประมาณกับงบประมาณและจ านวนนักเรียนไม่มากเกิน 

ความมีเหตุผล  -    พัฒนาความสามารถของเด็ก 
- ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก 



โรงเรียนธรีศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

199 

 

- การปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก  มีทักษะชีวิต  บูรณาการ   
การเรียนรู้ เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง  และการแสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่ม่ันคงในการเติบโตต่อไป 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี -    มีการประชุม วางแผนการด าเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
- มีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง 
- มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 
- มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เงื่อนไขคุณธรรม  -    มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
- การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
- ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
- ความรัก  
- ความเมตตา 
- ความกตัญญูรู้คุณ 

เงื่อนไขความรู ้  -    ทักษะการวางแผน ก าหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ 
   -    ความรู้ด้านการด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   -    ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
6. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกันผู้อ่ืนได้  
7. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักความกตัญญู และปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณ 
ด้านคุณภาพ เดก็กล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณต่อผู้มีพระคุณได้อย่างเหมาะสม 

4.  การด าเนินงาน / ระยะเวลา           
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวันไหว้ครู 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 

2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ 
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
- ฝึกซ้อมเด็ก  
- จัดบอร์ดในห้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

650 
 

พ.ค.59 
 

มิ.ย.59 
 
 
 

 

นางสาวไพรินทร์ 
 



200 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
        ตนต่อครู 

- จัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรปฏิบัติงาน 
   ตามแผนงานที่ตั้งไว้ 

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจครู 
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

  
มิ.ย.59 
มิ.ย.59 

 

งานวันแม่ 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- จัดเตรียมเอกสาร/ออกจดหมายเชิญ 
  ผู้ปกครอง 
- มอบหมายหน้าที่ 
- แข่งขันระบายสีภาพดอกมะลิระดับชั้น 
  อนุบาล1  
- แข่งขันระบายสีภาพแม่ลูกผูกพันระดับชั้น  
  อนุบาล 2 
- แข่งขันเขียนค าอวยพรวันแม่ระดับชั้น 
  อนุบาล3 
- ฝึกซ้อมกราบแม่ในห้อง 
- ฝึกซ้อมการแสดงบนเวที 
- จัดกิจกรรมวันแม่ 

4. ประเมินงาน 
- แบบประเมินงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 

5. สรุปผลรายงานการด าเนินงาน 

2,200 ก.ค.59 

 

 

 

ก.ค.59 

 

 

 

ส.ค.59 

 

นางสาวไพรินทร์ 

งานวันพ่อ 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- จัดเตรียมเอกสาร/ออกจดหมายเชิญ 
  ผู้ปกครอง 
- มอบหมายหน้าที่ 
- แข่งขันระบายสีภาพดอกพุทธรักษา 
  ระดับชั้นอนุบาล1  
- แข่งขันระบายสีภาพพ่อลูกผูกพัน ระดับชั้น 
  อนุบาล2 
- แข่งขันเขียนค าอวยพรวันพ่อ ระดับชั้น 

1,650 พ.ย.59 
พ.ย.59 
พ.ย.59 

นางสาวไพรินทร์ 

งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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   อนุบาล3 
- ฝึกซ้อมกราบพ่อในห้อง 
- ฝึกซ้อมการแสดงบนเวที 
- จัดกิจกรรมวันพ่อ 

4. ประเมินงาน 
- แบบประเมินงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 

5. สรุปผลรายงานการด าเนินงาน 

  
 
 

 
ธ.ค.59 

 
ธ.ค.59 

 

5. งบประมาณ 4,500  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักความกตัญญู 
และปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณ 

ด้านคุณภาพ 
     เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณได้อย่าง
เหมาะสม 

 
-สถิติการมาเรียน 
-การสังเกต 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
-แบบสังเกต 
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ปกครอง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
ลงชื่อ ……………...………………..…………… 

                                         (นางสาวไพรินทร์   เจริญผล) 
                                        หัวหน้าโครงการ 
                                           …………./……………/…………. 

 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ……………………………………......…… 
         (นางสาวชุติมา   สุถาพร)                       (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
        หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
        …………./……………/………….                                                      …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ    วันกตัญญู  งานวันไหว้ครู 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556-2560 
เป้าหมายที่    2    เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่    3    เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5    ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่  6    มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่  7    ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  9    มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  12   ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่1, 5, 6 
หน่วยงานงานที่รับผิดชอบ   งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้างาน            นางสาวไพรินทร์    เจริญผล 
ลักษณะงาน    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน               พฤษภาคม 2559- มิถุนายน 2559 
สถานที่ด าเนินการ                  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์      

1. หลักการและเหตุผล 
พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีอันดีงามที่เราทุกคนควรส่งเสริมซึ่งมีการปลูกฝังจิตใจให้เด็กมีวินัย มีความ

รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนพ่อแม่ครูอาจารย์ แสดงการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสมและรู้จักใช้วัสดุท้องถิ่น
อย่างรู้คุณค่าและอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการรักษาการความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ ที่ผ่านมาเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง  

ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมไหว้ครูซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจึงจัดกิจกรรมนี้ต่อไป 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -    ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

- สถานที่แหล่งกการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย 
- พอประมาณกับงบประมาณและจ านวนนักเรียนไม่มากเกิน 

ความมีเหตุผล  -    พัฒนาความสามารถของเด็ก 
- ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก 
- การปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก  มีทักษะชีวิต  บูรณาการ              

การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระเชื่องโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง  และการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการ
เติบโตต่อไป 
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การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี -    มีการประชุม วางแผนการด าเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
- มีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง 
- มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 
- มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เงื่อนไขคุณธรรม  -    มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
- การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
- ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
- ความรัก  
- ความเมตตา 
- ความกตัญญูรู้คุณ 

เงื่อนไขความรู ้  -    ทักษะการวางแผน ก าหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ 
   -    ความรู้ด้านการด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   -    ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกันผู้อ่ืนได้  
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  

 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักความกตัญญู และปฏิบัติตนต่อครูได้ 
ด้านคุณภาพ เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณได้อย่างเหมาะสม 

4.  การด าเนินงาน / ระยะเวลา          
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวันไหว้ครู 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 

2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ 
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
- ฝึกซ้อมเด็ก  
- จัดบอร์ดในห้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
  ต่อครู 
- จัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมปฏิบัติงาน 
  ตามแผนงานที่ตั้งไว้ 

650 
 

พ.ค.59 
 

มิ.ย.59 
 

นางสาวไพรินทร์ 
 

งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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 4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจครู 

5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 
 มิ.ย.59 

มิ.ย.59 
 

รวมเป็นเงิน 650   
 

5.งบประมาณ 650 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักความกตัญญู และ
ปฏิบัติตนต่อครูได้ 
ด้านคุณภาพ 
       เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณได้อย่าง
เหมาะสม 

 
-การสังเกต 
 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
-แบบสังเกต 
 
 
-แบบประเมินความพึง 
 พอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 -  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เด็กดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
 
 

ลงชื่อ ……………...………………..…………… 
                                         (นางสาวไพรินทร์   เจริญผล) 
                                          หวัหน้างาน 
                                           …………./……………/…………. 

 

 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ……………………………………......…… 
         (นางสาวชุติมา   สุถาพร)                       (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
        หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
        …………./……………/………….                                                      …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ วันกตัญญู งานวันแม่ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   2556-2560 
เป้าหมายที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่ 3  เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่  6  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  9  มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  12  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่1, 5, 6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
หัวหน้างาน  นางสาวไพรินทร์  เจริญผล 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม 2559 - สิงหาคม  2559 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นวันแม่แห่งชาติ พระองค์มีพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพ่ือประเทศชาติ

มากมายและทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนทั้งประเทศ เปรียบเสมือน
แม่ของปวงชน  ดังนั้นในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีทางราชการจึงก าหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ  ในวันนี้ตาม
สถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือนต่างๆจึงประดับด้วยธงชาติ และในบริเวณโรงเรียนจึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระ
ราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน  เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและในวันนี้จะมี
ดอกไม้ที่ถือว่าเป็นตัวแทนความรักระหว่างแม่กับลูกคือดอกมะลิ 

ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
  - พอประมาณกับงบประมาณและจ านวนนักเรียนไม่มากเกิน 
ความมีเหตุผล - เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก 
 - เพ่ือส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - ต้องมีการประชุม วางแผนการด าเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 - ต้องมีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง 
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 - ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 
 - ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 

-  การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
-  ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
-  ความรัก  
-  ความเมตตา  
-  ความกตัญญูรู้คุณ 

เงื่อนไขความรู้ -  ทักษะการวางแผน ก าหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ 
 - ความรู้ด้านการด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกันผู้อ่ืนได้  
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  

3.เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 100 แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
2. เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักต่อแม่ผู้ให้ก าเนิดได้ 

ด้านคุณภาพ 
เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนได้อย่างเหมาะสม 

1. การด าเนินงานและระยะเวลา 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมแข่งขัน
ระบายสีภาพวันแม่
ระดับชั้นอนุบาล 
1 – 2 
 

1.ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2.ด าเนินกิจกรรม 
   - ก าหนดวันแข่งขัน 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
3.ประเมินผลความพึงพอใจ 
4.สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5.รายงานการประเมินงาน 

1,650 ส.ค.59 
 

ส.ค.59 
 
 
 

 

นางสาวไพรินทร์ 
 

 
 
 
 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา (ต่อ) 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม
แข่งขันเขียน
ค าอวยพรวัน
แม่ระดับชั้น
อนุบาล3 
 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
   - ก าหนดวันแข่งขัน 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 ส.ค.59 
 
 
 
 
 

ส.ค.59 
 

 

กิจกรรมกล่าว
สดุดีวันแม่
ภาษาไทย 
อังกฤษและ
จีน 
 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
    - ครูประจ าชั้นระดับอนุบาล 3 ฝึกซ้อม 
      ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องกล่าวสดุดีวันแม่ 
      ภาษาไทย 
    - คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 3  
    - ครูพิเศษภาษาอังกฤษและจีนคัดเลือก 
      ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 3 กล่าวสดุดี 
3.ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 พ.ย.59 
 
 
 
 
 

 
 

ส.ค.59 
 

 

กิจกรรมร้อง
เพลงวันแม่
ระดับชั้น
อนุบาล 
 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
    - คัดเลือกเพลงวันแม่ 
    - แจก CD เพลงให้ครูประจ าชั้นฝึกซ้อมเด็กใน 
      ห้องเรียน 
    - แจกเนื้อเพลงวันแม่ 
    - ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงวันแม่ท้ัง 3  
      ระดับชั้น หลังเคารพธงชาติ  
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 ส.ค.59 
 
 
 
 
 

 
 

ส.ค.59 
 

 

กิจกรรมการ
แสดงบนเวที 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
    - คัดเลือกนักเรียนห้องละ 4-5 คน ฝึกซ้อม 
      การแสดงบนเวท ี

 ส.ค.59 
 
 

 

 

5. การด าเนินงานและระยะเวลา (ต่อ) 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     - ก าหนดวันเวลาฝึกซ้อม 

3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

  
 
 

ส.ค.59 

 

5.งบประมาณ      2,200  บาท 
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 100 แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

2. เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักต่อแม่ผู้ให้ก าเนิดได้ 
ด้านคุณภาพ 
      เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณได้อย่าง
เหมาะสม 

 
-สถิติการมาเรียน 
 
-การสังเกต 
 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

 
-แบบส ำรวจสถติิกำรมำ 

 เรียน 

-แบบสังเกต 
 

-แบบประเมินความพึง 
 พอใจ 

 7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ปกครอง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็กดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
 

ลงชื่อ ……………...………………..…………… 
                                         (นางสาวไพรินทร์   เจริญผล) 
                                          หวัหน้างาน 
                                           …………./……………/…………. 

 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ……………………………………......…… 
         (นางสาวชุติมา   สุถาพร)                       (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
        หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
        …………./……………/………….                                                      …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   วันกตัญญู งานวันพ่อ 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556-2560 
เป้าหมายที่ 2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
เป้าหมายที่ 3   เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่  6   มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
ยุทธศาสตร์ที่  7   ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ยุทธศาสตร์ที่  9   มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  12   ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.3 โครงการกิจกรรมที่ 2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้างาน   นางสาวไพรินทร์  เจริญผล 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน 2559 –ธันวาคม 2559 
สถานที่ด าเนินการ   หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 

2. หลักการและเหตุผล 
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นวันพ่อ

แห่งชาติและเป็นวันชาติด้วย  พ่อเป็นผู้ให้ก าเนิดลูก ท่านผู้มีพระคุณ เป็นหัวหน้าครอบครัว ฉะนั้น เด็กๆจึงควรท า
ตัวเป็นเด็กดี อยู่ในโอวาทเพ่ือเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่าน  ประเทศไทยเรานี้คงความเป็นประเทศอยู่ได้ทุก
วันนี้  เนื่องด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือชาวไทยทุกคน  
จึงควรที่เราจะปลูกฝังลูกหลานของเราให้ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีทรงมีต่อชาวไทยทุกคน 

ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี จึงได้จัดกินกรรมนี้ต่อไป 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
 - สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย 
 - พอประมาณกับงบประมาณและจ านวนนักเรียนไม่มากเกิน 
ความมีเหตุผล - เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก 
 - เพ่ือส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก 
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 - การปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก มีทักษะชีวิต บูรณการ การ

เรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง และการแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเองในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการเติบโตต่อไป 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องมีการประชุม วางแผนการด าเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 - ต้องมีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง 
 - ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 
 - ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
 - การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
 - ความรอบคอบ ใช้ความรอบรอบในการพิจารณาด าเนินการ ไตร่ตรองด้วย เพ่ือการ

ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า 
 - ความกล้าหาญ กล้าด าเนินการ โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียน 
 - ความมัธยัสถ์ จัดกิจกรรมให้พอเหมาะสมกับเวลาต้องควบคุมให้อยู่ในขอบเขตประหยัด 

คุ้มค่า 
- ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
- ความรัก  
- ความเมตตา 
- ความกตัญญูรู้คุณ 

เงื่อนไขความรู้ - ทักษะการวางแผน ก าหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ 
 - ความรู้ด้านการด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

3. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเล่นและท างานร่วมกันผู้อื่นได้  
4.เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียนประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  

4. เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนต่อพ่อได้ 
ด้านคุณภาพ   เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณได้อย่างเหมาะสม 

5. การด าเนินงานและระยะเวลา 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมแข่งขัน
ระบายสีภาพวันพ่อ
ระดับชั้นอนุบาล 
1 – 2 
 

1.ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2.ด าเนินกิจกรรม 
   - ก าหนดวันแข่งขัน 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
3.ประเมินผลความพึงพอใจ 

1,650 พ.ย.59 
 

พ.ย.59 
 
 

นางสาวไพรินทร์ 
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4.สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5.รายงานการประเมินงาน 

 
 

 
6. การด าเนินงานและระยะเวลา (ต่อ) 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม
แข่งขันเขียน
ค าอวยพรวัน
พ่อระดับชั้น
อนุบาล3 
 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
   - ก าหนดวันแข่งขัน 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 พ.ย.59 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 59 

 

กิจกรรมกล่าว
สดุดีวันพ่อ
ภาษาไทย 
อังกฤษและ
จีน 
 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
    - ครูประจ าชั้นระดับอนุบาล 3 ฝึกซ้อม 
      ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องกล่าวสดุดีวันพ่อ  
      ภาษาไทย 
    - คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 3  
    - ครูพิเศษภาษาอังกฤษและจีนคัดเลือก 
      ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 3 กล่าวสดุดี 
3.ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 พ.ย.59 
 
 
 
 
 

 
 

ธ.ค. 59 
 

 

กิจกรรมร้อง
เพลงวันพ่อ 
ระดับชั้น
อนุบาล 
 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
    - คัดเลือกเพลงวันพ่อ 
    - แจก CD เพลงให้ครูประจ าชั้นฝึกซ้อมเด็กใน 
      ห้องเรียน 
    - แจกเนื้อเพลงวันพ่อ 
    - ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงวันพ่อทั้ง 3  
      ระดับชั้น หลังเคารพธงชาติ  
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 พ.ย.59 
 
 
 
 
 

 
 

ธ.ค. 59 
 

 

กิจกรรมการ
แสดงบนเวที 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 

 พ.ย.59 
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    - คัดเลือกนักเรียนห้องละ 4-5 คน ฝึกซ้อม 
      การแสดงบนเวท ี
    - ก าหนดวันเวลาฝึกซ้อม 

 
 

 
7. การด าเนินงานและระยะเวลา (ต่อ) 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 3. ประเมินผลความพึงพอใจ 

4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

  
 

ธ.ค. 59 

 

5. งบประมาณ     1,650    บาท 
6. ความส าเร็จระดับ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตน
ต่อพ่อได้ 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณต่อผู้มีพระคุณได้
อย่างเหมาะสม 

 
-สถิติการมาเรียน 
-การสังเกต 
 
 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

 
-แบบส ารวจสถิติการ
มาเรียน 
-แบบสังเกต 
 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- ผู้ปกครอง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- เด็กดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
 

 ลงชื่อ………………………………………………… 

 (นางสาวไพรินทร์  เจริญผล) 
 หัวหน้างาน 

 ............../ ............../ .............. 
 

 

 ลงชื่อ………………………………………………… ลงชื่อ………………………………………………… 

 (นางสาวชุติมา  สุถาพร) (บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา) 
 หัวหน้างานสัมพนัธ์ชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์
 ............../ ............../ .............. ............../ ............../ ............. 
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ชื่อโครงการ   สืบสานวัฒนธรรมไทย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560 
เป้าหมายที่    3                 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9               มีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10                    มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 11                    เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 12          ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่1,5,6 
หน่วยงานรับผิดชอบ           กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวกัญญาภัค  บุญพวง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน           พฤษภาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์      
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการศึกษานอกจากต้องก้าวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการรักษา
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยก็มีความจ าเป็นเช่นกันที่โรงเรียนต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดจิตส านึกของความเป็นไทยและสามารถน าไปใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตของตนเอง 

ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ความส าคัญเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ถึงวันส าคัญ 
ประเพณีไทยตั้งแต่งสมัยโบราณ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -    ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

- สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย 
- พอประมาณกับงบประมาณและจ านวนนักเรียนไม่มากเกิน 

ความมีเหตุผล  -    พัฒนาความสามารถของเด็ก 
- ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี -    มีการประชุม วางแผนการด าเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
- มีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง 
- มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 
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- มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม  -    มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 

- การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
- ความเชื่อศรัทธา 
- การไตร่ตรองและภาวนา 

เงื่อนไขความรู ้  -    ทักษะการวางแผน ก าหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ 
   -    ความรู้ด้านการด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกันผู้อ่ืนได้  
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   

เด็กร้อยละ 100 แสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 ด้านคุณภาพ  

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

4. การด าเนินงาน / ระยะเวลา            
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

วันวิสาขบูชา 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน        
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ                        
3. ด าเนินกิจกรรม                               

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ        
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ          
- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรมนั่งสมาธิ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน  
  (เก็บขยะ) 

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ     
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

300 พ.ค.59 
 
 
 
 

นางสาวกัญญาภัค 

 

งานวัน
อาสาฬหบูชา/
วันเข้าพรรษา 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน        
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ                        
3. ด าเนินกิจกรรม                              

1,200 
 

มิ.ย.59 
 

นางสาวกัญญาภัค 
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- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ        
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ          

งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     - จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับวัน 

      อาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา  
- จัดเตรียมอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่        
- จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและ 
  ท าบุญตักตักบาตร       

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ     
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

  
 
 
 
 

ก.ค.59 
 

 

งานวันลอย
กระทง 

1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน              
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ                         
3. ด าเนินการกิจกรรม                            

- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ               
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ          
- เตรียมสถานที่ประกวดหนูน้อยนพมาศ      
- เลือกตัวแทนเด็กของแต่ละห้อง ห้อง 
  ละ1 คน เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ               
- ฝึกซ้อมตัวแทนหนูน้อยนพมาศ               
- จัดบอร์ดในห้องเรียนเกี่ยวกับวันลอย 
  กระทง                                          
- แข่งขันระบายสีภาพวันลอยกระทง 
  ระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3                

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ  
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

2,000 ต.ค.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.59 

นางสาวกัญญาภัค 

5. งบประมาณ 3,500  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ   

1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ                               

2. เด็กร้อยละ 100 แสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ด้านคุณภาพ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่

-สถิติการมาเรียน 
 
-การสังเกต 
 
 
-การสังเกต 
-การสังเกต 

-แบบส ารวจสถิติการ
มาเรียน 
-แบบสังเกต 
 
 
-แบบสังเกต 
-แบบสังเกต 
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ตนนับถือ  
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ

แม่ ครูอาจารย์ 

 
-การสังเกต 
 

 
-แบบสังเกต 
 

 
6. ระดับความส าเร็จ  (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน -การสังเกต -แบบสังเกต 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ปกครอง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง จากการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
 

 
 

 ลงชื่อ………………………………………………… 

     (นางสาวกัญญาภัค  บุญพวง) 
    หัวหน้าโครงการ 

    ............../ ............../ .............. 
 

 

 ลงชื่อ………………………………………………… ลงชื่อ………………………………………………… 

 (นางสาวชุติมา  สุถาพร) (บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา) 
 หัวหน้างานสัมพนัธ์ชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์
 ............../ ............../ .............. ............../ ............../ ............. 
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ชื่อโครงการ   สืบสานวัฒนธรรมไทย   งานวันวิสาขบูชา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560 
เป้าหมายที่    3  เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 11  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 12  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่1,5,6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งามสัมพันธ์ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบงาน  นางสาวกัญญาภัค  บุญพวง 
ลักษณะงาน  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2559 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
วันวิสาขบูชา  นับว่าเป็นวันที่ส าคัญส าหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน  เป็นวันที่มีการท าพิธีพุทธบูชาเพ่ือเป็น

การน้อมร าลึกถึงพระวิสุทธิคุณ  พระปัญญาคุณ  และพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวล
มนุษย์และสรรพสัตว์  อีกท้ังเพ่ือเป็นการร าลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ  ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน  
และน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการด ารงชีวิต 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
 - สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย 

- พอประมาณกับงบประมาณและจ านวนนักเรียนไม่มากเกินไปในการจัดกิจกรรมแต่ละ 
  ครั้ง 
 - เลือกสถานที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพ่ือผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ 

ความมีเหตุผล - ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงความรู้ไปสู่
นักเรียน จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

 - เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก 
 - เพ่ือส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องมีการประชุม วางแผนการด าเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 - ต้องมีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง 
 - ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 
 - ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม - มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
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 - การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
 - ความขยัน อดทน 

- ความเชื่อศรัทธา 
- การไตร่ตรองและภาวนา 
- การมีมโนธรรมเที่ยงตรง มีวิจารณญาณ และความกล้าหาญเชิงศีลธรรม 

เงื่อนไขความรู้ - ทักษะการวางแผน ก าหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ 
 - ความรู้ด้านการด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  

 
3.  เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ  เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 ด้านคุณภาพ เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
4.  การด าเนินงาน/ระยะเวลาและงบประมาณ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมนั่งสมาธิ 1.  ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 

2.  ด าเนินกิจกรรม 
 - แจ้งครูประจ าชั้นทุกท่านทราบ 
 - ก าหนดเวลานั่งสมาธิ 

3.  ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ 
4.  สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

     300 พ.ค.59 
 

นางสาวกัญญาภัค 
 

กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ใน
โรงเรียน (เก็บ
ขยะ)  
 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
    - แจ้งครูประจ าชั้นทุกท่านทราบ 
    - ก าหนดสถานที่บ าเพ็ญประโยชน์ให้ 
      ครูประจ าชั้นทราบ 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    - สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
    - รายงานการประเมินงาน 

 พ.ค.59 
 

นางสาวกัญญาภัค 
 

5.งบประมาณ 300  บาท 
 
 



โรงเรียนธรีศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

219 

 

 
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ   
      เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
ด้านคุณภาพ  
      เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา
ที่ตนนับถือ 

 
-สถิติการมาเรียน 
 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
 
 
 -แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง จากการนั่งสมาธิและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ซึ่งเป็น

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
 

 

 

 ลงชื่อ………………………………………………… 

     (นางสาวกัญญาภัค  บุญพวง) 
    หัวหน้างาน 

    ............../ ............../ .............. 
 

 

 ลงชื่อ………………………………………………… ลงชื่อ………………………………………………… 

 (นางสาวชุติมา  สุถาพร) (บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา) 
 หัวหน้างานสัมพนัธ์ชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์
 ............../ ............../ ..............                                  ............../ ............../ ............. 
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ชื่อโครงการ   สืบสานวัฒนธรรมไทย    งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560 
เป้าหมายที่ 3  เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 11  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 12  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่1,5,6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งามสัมพันธ์ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบงาน  นางสาวกัญญาภัค  บุญพวง 
ลักษณะงาน  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  4  กรกฏาคม  2559 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8) และวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ า เดือน 8) ถือว่าเป็นวันส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา  ประชาชนโดยทั่วไปที่นับถือศาสนาพุทธก็จะไปท าบุญตักบาตรในตอนเช้า และเวียนเทียนใน
ตอนกลางคืน ผู้ปกครองควรได้พาเด็กไปร่วมท าบุญที่วัดเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ในช่วง
เข้าพรรษานั้นพระสงฆ์จะต้องจ าพรรษาอยู่ที่วัด 3 เดือน  ในวันนี้มีการแห่เทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ าฝนและ
สิ่งของแด่พระภิกษุสามเณร 

จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงได้
ด าเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาต่อไป  

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
 - สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย 

- พอประมาณกับงบประมาณและจ านวนนักเรียนไม่มากเกินไปในการจัดกิจกรรมแต่ละ 
  ครั้ง 

 - เลือกสถานที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพ่ือผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ 
ความมีเหตุผล - ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงความรู้ไปสู่

นักเรียน จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 - เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก 
 - เพ่ือส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องมีการประชุม วางแผนการด าเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 - ต้องมีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง 
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 - ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 
 - ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม - มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที ่
 - การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
 - ความขยัน อดทน 

- ความเชื่อศรัทธา 
- การไตร่ตรองและภาวนา 
- การมีมโนธรรมเที่ยงตรง มีวิจารณญาณ และความกล้าหาญเชิงศีลธรรม 

เงื่อนไขความรู้ - ทักษะการวางแผน ก าหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ 
 - ความรู้ด้านการด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  

3.  เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
ด้านคุณภาพ  เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

4.  การด าเนินงาน/ระยะเวลาและงบประมาณ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานวัน
อาสาฬหบูชา/
วันเข้าพรรษา 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- แจกจดหมายให้ผู้ปกครองทราบถึงวัน 
  เวลาจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร 
  อาหารแห้ง 
- แจ้งครูประจ าชั้นทุกท่านทราบ 
  เกี่ยวกับขั้นตอนการลงมาตักบาตร 
  ข้าวสารอาหารแห้ง 
- จัดเตรียมอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่ 

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

     1,200 มิ.ย.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.59 

นางสาวกัญญาภัค 
 

5.  งบประมาณ 1,200   บาท 
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6.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ     
       เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
ด้านคุณภาพ 
       เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 
-สถิติการมาเรียน 
-การสังเกต 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
-แบบสังเกต 
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- พระจากวัดดอนขมิ้น 
- ผู้ปกครอง 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติจริงในการหล่อเทียนพรรษาและตักบาตรข้าวสาร

อาหารแห้ง ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

 

 

 

 ลงชื่อ………………………………………………… 

     (นางสาวกัญญาภัค  บุญพวง) 
    หัวหน้างาน 

    ............../ ............../ .............. 
 

 

 ลงชื่อ………………………………………………… ลงชื่อ………………………………………………… 

 (นางสาวชุติมา  สุถาพร) (บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา) 
 หัวหน้างานสัมพนัธ์ชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์
 ............../ ............../ ..............                                  ............../ ............../ ............. 
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ชื่อโครงการ       สืบสานวัฒนธรรมไทย    งานวันลอยกระทง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556-2560 
เป้าหมายที่     3                เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่   9                 มีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  10               มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน 
ยุทธศาสตร์ที่   11                เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 12 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่1,5,6 
หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
ผู้รับผิดชอบงาน   นางสาวกัญญาภัค  บุญพวง 
ลักษณะงาน  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   7 พฤศจิกายน  2559 
สถานที่ด าเนินการ   หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์  
1.  หลักการและเหตุผล 

ประเพณีลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 เริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเพ่ือให้ทุกคนร าลึกถึง
บุญคุณของน้ า ปัจจุบันควรช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ าให้สะอาดและรู้จักประโยชน์และโทษของน้ า ประชาชนจะน า
กระทงใส่ดอกไม้ธูปเทียนไปลอยแม่น้ าแต่เดิมกระทงนิยมท าจากใบตองหรือส่วนประกอบต่างๆของพืชซึ่งย่อยสลาย
ได้ง่าย ต่อมาเริ่มน าโฟมมาใช้ท ากระทงจนท าให้สิ่งแวดล้อมเริ่มเสียเพราะโฟมท าลายยาก เป็นปัญหาต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เราทุกคนจึงควรช่วยกันใช้วัสดุพืชแทนโฟม  

โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวัฒนธรรมประเพณีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
   - สถานที่แหล่งการเรียนรู้ความเน้นความปลอดภัย 
   - เลือกสถานที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพ่ือผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ  
     เรียนรู้ 
ความมีเหตุผล  - ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ตามหลัดสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงความ 
     รู้ไปสู่นักเรียน จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - ต้องมีการประชุม วางแผนการด าเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้น 

  กิจกรรม 
   - ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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   - ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม 
   - ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
   - การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณวัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
   - ความขยัน อดทน 

- ความเชื่อศรัทธา 
- การไตร่ตรองและภาวนา 
- การมีมโนธรรมเที่ยงตรง มีวิจารณญาณ และความกล้าหาญเชิงศีลธรรม 

เงื่อนไขความรู้  - ทักษะการวางแผน ก าหนดภาระงาน ผู้รับผิดชอบการเดินทาง 
   - มีความรู้ด้านการด าเนินชีวิตตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือ 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 แสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 ด้านคุณภาพ  เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

4.  การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ    
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมประกวด
หนูน้อยนพมาศ 
 

1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน 
2. ด าเนินการกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ 
- ประชุมมอบหมายหน้าทีร่ับผิดชอบ 
- เตรียมสถานที่ประกวดหนูน้อยนพ 
  มาศ 
- เลือกตัวแทนเด็กของแต่ละห้อง ห้อง 
  ละ1คน เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ 
- ก าหนดวันเวลาฝึกซ้อมตัวแทน 
  นักเรียนที่เข้าประกวดหนูน้อยนพ 
  มาศ 
- แจ้งกติกาการประกวดหนูน้อยนพ 
  มาศเกี่ยวกับการแต่งกายและการ 
  ตอบค าถาม 
- ฝึกซ้อมตัวแทนหนูน้อยนพมาศ  

3. ประเมินงานและประเมินความพึง
พอใจ 

2,000 พ.ย.59 นางสาวกัญญา 
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4. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

 

4.  การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมแข่งขัน
ระบายสีภาพวัน
ลอยกระทง
ระดับชั้นอนุบาล 
1 - 3  
 

1.ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2.ด าเนินกิจกรรม 
   - ก าหนดวันเวลาการแข่งขันระบายสี 
     ภาพวันลอยกระทง 
   - แจ้งให้ครูประจ าชั้นทราบถึงสถานท่ี 
     การแข่งขัน 
   - แต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
     ระบายสีภาพวันลอยกระทง 
3.ประเมินผล 
   - ประเมินความพึงพอใจ 
4.สรุป 
   - สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
   - รายงานการประเมินงาน 
 

 พ.ย.59 นางสาวกัญญา 
 

เชิญวิทยากรให้
ความรู้ประดิษฐ์
กระทงใบตอง 

1.ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2.ด าเนินกิจกรรม 
   - แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่นให้กับผู้ปกครองทุกท่าน 
   - จัดหมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 
     แบบสอบถามของผู้ปกครอง 
   - ก าหนดวันเวลาให้ผู้ปกครองทราบ 
   - ก าหนดวันเวลาให้ครูประจ าชั้นทราบ 
3.ประเมินผล 
   - ประเมินความพึงพอใจ 
4.สรุป 
   - สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
   - รายงานการประเมินงาน 

 พ.ย.59 นางสาวกัญญา 
 

 

5.  งบประมาณ   2,000   บาท 
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6.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
         เด็กร้อยละ 100 แสดงออกถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
ด้านคุณภาพ 
         เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ  

 
-การสังเกต 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินความพึง 
 พอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
 ผู้ปกครอง 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง จากการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  

 

 

 

 ลงชื่อ………………………………………………… 

     (นางสาวกัญญาภัค  บุญพวง) 
    หัวหน้างาน 

    ............../ ............../ .............. 
 

 

 ลงชื่อ………………………………………………… ลงชื่อ………………………………………………… 

 (นางสาวชุติมา  สุถาพร) (บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา) 
 หัวหน้างานสัมพนัธ์ชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์
 ............../ ............../ ..............                                  ............../ ............../ ............. 
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ชื่อโครงการ   สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่   5   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าหมายที่   7   แนวทางการจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่   9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพแลเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 25   ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 38   สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ 

ท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 47 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 3.1, 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 10, 7 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
หัวหน้าโครงงาน   นางสาวจินดารัตน์  พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 
สถานทีด่ าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล         
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความ
ริเริ่มในการพัฒนาผู้เรียน เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 โรงเรียนจึงจัดท าโครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความ
เข้าใจที่ดีจากโรงเรียนสู่ชมชน เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโรงเรียน  
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ความพอประมาณ - พอประมาณในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ความมีเหตุผล - มีข้ันตอนในการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  

  ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ 
การมีภูมคุ้มกันในตัวท่ีดี - การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ  
     และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
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เงื่อนไขคุณธรรม  - ความมีน้ าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วน 
     เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ความสามัคคี การเปิดใจกว้างรับความคิดเห็นของ         
                                 ผู้อื่นในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันการอุทิศตนมีศรัทธาในการท าความดี ใช้ 
                                 หลักธรรมในการด าเนินชีวิตเสียสละต่อผู้อื่น 
   - ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
   - ความสุภาพถ่อมตน 
   - ความรัก 
   - ความเมตตา 
   - ความกตัญญูรู้คุณ 
เงื่อนไขความรู้  - เข้าใจบทบาทของโรงเรียน รู้ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถต่างๆ และปรับตัว 
     ให้เข้ากับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง  
2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  

ชุมชน  และองค์กรที่  เกี่ยวข้อง  
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ     
1. เด็กร้อยละ 100 ของผู้ปกครองและชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของ

โรงเรียน 
2. เด็กกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 ได้รับการเยี่ยมบ้านจากคุณครู 

ด้านคุณภาพ  
1. ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน  
2. สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งาน
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือของอนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- จัดท าจุลสารประจ าเดือน 
- แจกจุลสารประจ าเดือนให้นักเรียน 
  ทุกคน 

3. ประเมินผล/ประเมินความพ่ึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน/รายงาน

ประเมินงาน 

1,250 
 
 

พ.ค.59 นางสาวจินดารัตน์   
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4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
     - เสนองานเพ่ือของอนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
     - จัดท าใบส ารวจเยี่ยมบ้านนักเรียน 
     - แจกใบส ารวจเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3. ประเมินผล/ประเมินความพ่ึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน/รายงาน

ประเมินงาน 

1,250 
 
 

พ.ค.59 นางสาวจินดารัตน์   

5. งบประมาณ   2,500   บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 100 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการ

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
2. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการเยี่ยมบ้านจากคุณครู 

ด้านคุณภาพ 
1. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง  
2. สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ

กับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  
3. มี ก า รแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ร่ ว มกั นภาย ใน

สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน  และองค์กรที่  เกี่ยวข้อง  

 

 
-สถิติการมาเรียน 
 
-สอบถาม 
 
-สอบถาม 
-สอบถาม 
 
-สอบถาม 
 

 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
 
-แบบสอบถาม/ภาพถ่าย 
 
-แบบสอบถาม/ภาพถ่าย 
-แบบสอบถาม/ภาพถ่าย 
 
-แบบสอบถาม/ภาพถ่าย 
 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ปกครอง 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ปกครอง  ชุมชน  เด็กได้รับทราบข่าวสารจากทางโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 
2. ครูและผู้ปกครองมีการร่วมมือที่ดีต่อกัน 
 

 

 ลงชื่อ………………………………………………… 
   (นางสาวจินดารัตน์     พันธท์ิพย์ศักดิ)์ 
 หัวหน้าโครงการ 
   ............../ ............../ .............. 
 
 
 

 ลงชื่อ………………………………………………… ลงชื่อ………………………………………………… 
      (นางสาวชุติมา  สุถาพร)       (บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา) 
      หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
     ............../ ............../ ..............      ............../ ............../ .............. 
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ชื่อโครงการ   สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน     งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่  5   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าหมายที่  7   แนวทางการจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่  9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพแลเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 25   ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 38 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 47 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 3.1, 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 10, 7 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวจินดารัตน์  พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 
ลักษณะงาน                     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล         
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความ
ริเริ่มในการพัฒนาผู้เรียน เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 โรงเรียนจึงจัดท าโครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความ
เข้าใจที่ดีจากโรงเรียนสู่ชมชน เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโรงเรียน  

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ความพอประมาณ - พอประมาณในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ความมีเหตุผล - มีข้ันตอนในการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  

  ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ 
การมีภูมคุ้มกันในตัวท่ีดี - การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ  
     และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความมีน้ าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วน 
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     เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ความสามัคคี การเปิดใจกว้างรับความคิดเห็นของ         
                                 ผู้อืน่ในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันการอุทิศตนมีศรัทธาในการท าความดี ใช้ 
                                 หลักธรรมในการด าเนินชีวิตเสียสละต่อผู้อื่น 
   - ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
   - ความสุภาพถ่อมตน 
   - ความรัก 
   - ความเมตตา 
   - ความกตัญญูรู้คุณ 
เงื่อนไขความรู้  - เข้าใจบทบาทของโรงเรียน รู้ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถต่างๆ และปรับตัว 
     ให้เข้ากับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง  

 2.เพ่ือส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  
3.เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว    
  ชุมชน  และองค์กรที่  เกี่ยวข้อง  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     

  1.เด็กร้อยละ 100 ของผู้ปกครองและชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของ 
                       โรงเรียน 

ด้านคุณภาพ  
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน  

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือของอนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    - จัดท าจุลสารประจ าเดือน 
    - แจกจุลสารประจ าเดือนให้นักเรียน   
      ทุกคน 
3. ประเมินผล/ประเมินความพ่ึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน/รายงาน

ประเมินงาน 

1,250 
 
 

พ.ค.59 นำงสำวจินดำรัตน ์

5. งบประมาณ   1,250   บาท 
 
 
6. ระดับความส าเร็จ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 100 ของผู้ปกครองและชุมชน 
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
        ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจกับการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน  

 
-สอบถาม 
 
 
 
-สอบถาม 
 

 
-แบบสอบถาม/ภาพถ่าย 
 
 
 
-แบบสอบถาม/ภาพถ่าย 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ปกครอง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ปกครอง  ชุมชน  เด็กได้รับทราบข่าวสารจากทางโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 
2. ครูและผู้ปกครองมีการร่วมมือที่ดีต่อกัน 

 

 
 ลงชื่อ………………………………………………… 
   (นางสาวจินดารัตน์     พันธท์ิพย์ศักดิ์) 
 หัวหน้างาน 
   ............../ ............../ .............. 
 
 
 

 ลงชื่อ………………………………………………… ลงชื่อ………………………………………………… 
     (นางสาวชุติมา  สุถาพร)      (บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา) 
    หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน     ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
    ............../ ............../ ..............    ............../ ............../ .............. 
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ชื่อโครงการ   สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน    งานเยี่ยมบ้านนักเรียน   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่   5   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าหมายที่   7   แนวทางการจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่   9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพแลเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 25   ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 38 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 47 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 3.1, 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 10, 7 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวจินดารัตน์  พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 
ลักษณะงาน                     โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล         
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  และจิตใจ  สติปัญญา  ตามที่สังคมมุ่งหวัง
โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น  การช่วยเหลือการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนเป็นสิ่งส าคัญ
เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยน  ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาความเครียด  การปรับตัวไม่เหมาะสมที่
เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 
 โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้  จึงได้จัดท างานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต  โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ทั้งยังเป็นงานที่มีผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาเด็กอีกด้วย 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ความพอประมาณ - พอประมาณในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ความมีเหตุผล - มีข้ันตอนในการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  

  ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ 
การมีภูมคุ้มกันในตัวท่ีดี - การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ  
     และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความมีน้ าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วน 
     เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ความสามัคคี การเปิดใจกว้างรับความคิดเห็นของ         
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                                 ผู้อื่นในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันการอุทิศตนมีศรัทธาในการท าความดี ใช้ 
                                 หลักธรรมในการด าเนินชีวิตเสียสละต่อผู้อื่น 
   - ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
   - ความสุภาพถ่อมตน 
   - ความรัก 
   - ความเมตตา 
   - ความกตัญญูรู้คุณ 
เงื่อนไขความรู้  - เข้าใจบทบาทของโรงเรียน รู้ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถต่างๆ และปรับตัว 
     ให้เข้ากับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง  
 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  

3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว   
    ชุมชน  และองค์กรที่  เกี่ยวข้อง  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ    ร้อยละ 100 ของเด็กได้รับการเยี่ยมบ้านจากคุณครู 
ด้านคุณภาพ เด็กพ่ึงพอใจในการเยี่ยมบ้านจากคุณครู 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    - จัดท าใบส ารวจเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    - แจกใบส ารวจเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    - เก็บรวบรวมใบส ารวจเยี่ยมบ้าน 
      นักเรียน 
3. ประเมินผล/ประเมินความพ่ึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน/รายงาน 

1,000 
 
 

พ.ค.59 นำงสำวจินดำรัตน ์

5. งบประมาณ    1,000   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
      ร้อยละ 100 ของเด็กได้รับการเยี่ยมบ้านจาก
คุณครู 
ด้านคุณภาพ 
      เด็กพ่ึงพอใจในการเยี่ยมบ้านจากคุณครู 

 
-สอบถาม 
 
 
-สอบถาม 

 
-แบบสอบถาม/ภาพถ่าย 
 
 
-แบบสอบถาม/ภาพถ่าย 
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7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ปกครอง 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ครูและผู้ปกครองมีการร่วมมือที่ดีต่อกันในการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 

 
 ลงชื่อ………………………………………………… 
   (นางสาวจินดารัตน์     พันธท์ิพย์ศักดิ์) 
 หัวหน้างาน 
 ............../ ............../ .............. 
 
 
 

 ลงชื่อ………………………………………………… ลงชื่อ………………………………………………… 
    (นางสาวชุติมา  สุถาพร)       (บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา) 
    หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน      ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
    ............../ ............../ ..............      ............../ ............../ .............. 
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ชื่อโครงการ   เผยแพร่ข่าวสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่      9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 

เรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่   46  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่   47  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
    ครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวสุอังคณา     ทรัพย์เย็น 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
  มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น 
  โรงเรียนจึงจัดท าโครงการเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ความรู้ 
แก่บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนด พร้อมรับข้อมูลจากผู้ปกครองเพ่ือ
สนองนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นสมควร
ด าเนินการ 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ โรงเรียนมีการบริการด้านงานประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอกับความต้องการของครู/ 

ผู้ปกครอง เพ่ือที่จะรับทราบข่าวสารข้อมูล ของทางโรงเรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น 
ป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประจ าเดือน เสียงตามสาย 

ความมีเหตุผล  มีการตัดสินใจในการท าเผยแพร่ข่าวสารเป็นได้อย่างรวดเร็วและยึดหลัก เหตุผลให้ 
   สามารถเชื่อมโยงได้ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีความเตรียมพร้อมที่จะรับต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้และ 

การเผยแพร่ข่าวสาร 
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เงื่อนไขคุณธรรม  มีความสุภาพ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รอบรู้  มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาล่วงหน้าได้ 

อย่างรวดเร็ว ฉับไวด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย า  
เงื่อนไขความรู ้  มีความรอบรู้ในข้อมูลของโรงเรียนสามารถตอบปัญหา และรับข้อมูลข่าวสารได้อย่าง 
   ถูกต้องท างานได้อย่างเป็นระบบ 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้สารสนเทศในการจัดระบบและน าเสนอข้อมูล  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ให้

ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     ร้อยละ 100 ได้เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ การจัดระบบและน าเสนอข้อมูล  ข่าวสารมีความทันสมัยรวดเร็ว  ทั่วถึง  มีประโยชน์ต่อ 
  ชุมชนและผู้ที่สนใจ 

4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ
เผยแพร่ข่าวสาร 
 

ขั้นที่ 1 วางแผน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ก าหนดการด าเนินงาน 

ขั้นที่ 2 ด าเนินการตามแผน 
1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของโครงการ 
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
3. จัดป้ายนิเทศน าเสนอข่าวสาร

กิจกรรมประจ าเดือนของทาง
โรงเรียน 

4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
5. ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูล

ของทางโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง 
ชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีเข้า
มาติดต่อ 

ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
1. ประเมินความพึงพอใจ 

ขั้นที่ 4 สรุป 
1. ประเมินผลโครงการ 
2. รายงานประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

2,500 
 

 
พ.ค. 59 

พ.ค. 59 – มิ.ย. 59 
 

พ.ค. 59 
 

พ.ค. 59 – มี.ค. 60 
พ.ค. 59 – มี.ค. 60 
 
 
พ.ค. 59 – มี.ค. 60 
พ.ค. 59 – มี.ค. 60 
 

 
 
 

ก.พ. 60 
 

มี.ค. 60 
มี.ค. 60 

 
นางสาวสุอังคณา 

 

 
5. งบประมาณ  2,500 บาท 
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6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       ร้อยละของข้อมูลข่าวสารทางโรงเรียน
ได้เผยแพร่ในเด็ก   ผู้ปกครอง  ชุมชน 
ด้านคุณภาพ 
        การจัดระบบและน าเสนอข้อมูล  
ข่าวสารมีความทันสมัยรวดเร็ว  ทั่วถึง  มี
ประโยชน์ต่อชุมชนและผู้ที่สนใจ 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ครู  ผู้ปกครอง  และผู้ที่สนใจ  ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  ทันต่อเหตุการณ์  รวดเร็ว  และสาระ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
 

ลงชื่อ  
      (นางสาวสุอังคณา    ทรัพย์เย็น) 

                                      หัวหน้าโครงการ 
 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
      (นางสาวดวงตา        ไผทฉันท์ )          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
         …………./……………/………….            …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนางานสารสนเทศ (ปฐมวัย) 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่     8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน 
    กฎกระทรวง 
ยุทธศาสตร์ที่   42  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริการจัดการ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 5  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวสุอังคณา ทรัพย์เย็น 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย พร้อมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสารสนเทศ  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบง่ายต่อ
การค้นหา ตรวจสอบและน าไปใช้ในการจัดประมวลผลหรือวิเคราะห์บริหารจัดการ  ระบบงานต่างๆ  ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน  ให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นระบบครบวงจร  ผู้รับผิดชอบโครงการจึง
เห็นสมควรด าเนินการ 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - มีสื่อและอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพียงพอกับความต้องการต่อระบบงานสารสนเทศ 
ความมีเหตุผล  - มีเหตุผล  มีความรอบคอบในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว  - มีข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้พร้อมใช้  พร้อมตอบค าถาม  และพร้อมรายงาน   
     แสดงถึงศักยภาพของโรงเรียนที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
เงื่อนไขความรู ้ - มีความรู้ในด้านการจัดระบบงานสารสนเทศ  ให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์      

2. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือให้ครไูด้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมาปรับใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการ
ระบบงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เป้าหมาย 
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ดา้นปริมาณ     
 ร้อยละ 100 มีข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
ด้านคุณภาพ  
 การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้อย่างเป็น
ระบบและสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและตรวจสอบ 

4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ  
ส่งเสริมและ
พัฒนางาน
สารสนเทศ
(ปฐมวัย) 

ขั้นที่ 1 วางแผน 
1. ประชุมวางแผนเพื่อร่างโครงการ 
2. ประชุมชี้แจงครูทุกท่านเพ่ือแจ้ง

แผนการด าเนินงาน 
ขั้นที่ 2 ด าเนินการตามแผน 

1. ประสานงานกับงานธุรการ-การเงิน
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม -มั ธ ย ม ใ น ก า ร
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆ 

2. จัดพิมพ์เอกสารกลุ่มงาน/จัดท า
ข้อมูลวารสารในระดับปฐมวัย 

3. ให้บริ การทางด้ านสารสนเทศ
เทคโนโลยี 

4. ขายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน 
5. แจกแบบส ารวจนักเรียนเพ่ือยืนยัน

การเรียนต่อในสถานศึกษาเดิม 
6. สอบสั มภ าษณ์ / ปร ะกาศผล /    

มอบตัว 
7. รวบรวมใบมอบตัว 
8. ลงทะเบียนนักเรียนใหม่และกรอก

ข้ อมู ล นั ก เ รี ย นล ง ระบบ  MAS 
School 

ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
1. ประเมินความพึงพอใจ 

ขั้นที่ 4 สรุป 
1. ประเมินผลโครงการ 
2. รายงานประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

250 
 

200 
 

50 
150 

 

 
พ.ค. 59 

พ.ค. 59 - มิ.ย. 59 
 
 
พ.ค. 59 - มี.ค. 60 
 
 
พ.ค. 59 - มี.ค. 60 
 
พ.ค. 59 - มี.ค. 60 
 
พ.ย. 59 เป็นต้นไป 

ม.ค. 60 
 

ม.ค. 60 
 

ม.ค. 60- มี.ค. 60 
มี.ค. 60 

 
 
 

มี.ค. 60 
 

มี.ค. 60 
มี.ค. 60 

 
นางสาวสุอังคณา 

 

5. งบประมาณ  650 บาท 
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6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
         ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศให้บริการอย่าง
ถูกต้อง และครบถ้วน 
ด้านคุณภาพ 
          การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้อย่าง
เป็นระบบและสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและ
ตรวจสอบ  

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 -   
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีการจัดการระบบงานสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ 

 

 

ลงชื่อ  
      (นางสาวสุอังคณา    ทรัพย์เย็น) 

                                      หัวหน้าโครงการ 
 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
      (นางสาวดวงตา        ไผทฉันท์ )          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
         …………./……………/………….            …………./……………/…………. 
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ 
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กลุ่มงานบริหารบุคลากร 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21                                                                                                                                          
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560 
เป้าหมายที ่ 1  นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  
เป้าหมายที ่ 3  นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที ่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
เป้าหมายที ่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ  
ยุทธศาสตร์ที ่ 9  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 11  เล่นและท างานกับผู้อ่ืนได ้
ยุทธศาสตร์ที ่ 21  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
ยุทธศาสตร์ที ่ 23  ครูวิจัยและพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ 

การจัดประสบการณ ์
ยุทธศาสตร์ที ่ 25  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 26  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 28               ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 29         ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 30               ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ                       
                               การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 31               ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา       
                                คุณภาพสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่ 32           ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 33        ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา                                                 
                                ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ยุทธศาสตร์ที ่ 34               เด็กผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.1, 3.4, 3.7, 5.2  โครงการกิจกรรม                  
                                           ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้าโครงการ   นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2559 – เมษายน 2560 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
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1. หลักการและเหตุผล                  
แนวการจัดการศึกษา “ ครู” เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่าง

เป็นรูปธรรมต่อผู้เรียนมากที่สุด ครูจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาที่
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน และเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของครูในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
วิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
 กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ครูมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและ
พัฒนาตนเองสู่ประชาคมอาเซียน 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -   พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
   -   พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพความมีเหตุผล                           
   -   เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียน ด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็น 
       แนวทางเดียวกัน 
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี -   ต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม  -   มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
   -   ขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา 
   -   มีความรอบคอบ มีสติ 
เงื่อนไขความรู ้  -   ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู 
    -   แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ 
   -   เกณฑ์และวิธีการประเมิน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมครูในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูใน

ศตวรรษท่ี 21    
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ   
3. เพ่ือให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรม  สัมมนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
4. เพ่ือให้เด็กมีความปลอดภัย  
5. เพ่ือให้บุคลากรครูศึกษาดูงานน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
6. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรครมูีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
7. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรครแูลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  
8. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง  ครูกับเด็ก  และครูกับครู   
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ     

1. ครรู้อยละ 100 ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู  
2. ครรู้อยละ 100 ได้รับการอบรม สัมมนา ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   
3. เด็กร้อยละ 100 ปลอดภัยในการเล่น 
4. ครรู้อยละ 100 ไปศึกษา ดูงาน   
5. ครรู้อยละ 100 ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
6. ครรู้อยละ 100 มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูกับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับครู  

ด้านคุณภาพ  
      1.  ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

    2.  ครพัูฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
    3.  ครูดูแลความปลอดภัยและแนะน าวิธีการเล่นที่ถูกต้องมีการจดบันทึกเหตุการณ์ทุกวัน 

      4.  ครมูีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
    5.  ครแูลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 

      6.  ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูกับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับครู 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ   

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- แผนการสอน 
- นิเทศการสอน   
- สื่อการสอน 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- โครงงาน                          
- การปฏิบัติหน้าที่ขาด  ลา  มาสาย                                                                                           
- ระเบียบวินัยครู 
- ระเบียบการแต่งกาย 
- แฟ้มพัฒนางาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ  

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม    
- รายงานประเมินงาน 
 
 

650 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา   
นางสาวสนธยา 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานอบรม 
สัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                        
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- กิจกรรมการอบรม สัมมนาภายใน 
- กิจกรรมการอบรม สัมมนาจาก 
  หน่วยงานภายนอก                    
- กิจกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลย ี

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4.  สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

8,500 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.59-เม.ย.60 
 

พ.ค.56-เม.ย.60 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา   
นางสาวสนธยา 

 
 

 

งานศึกษา ดูงาน 1. วางแผน /ประชุม/ประสานงาน                   
2. - เสนองานเพ่ือขออนุมัติ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 

- กิจกรรมการศึกษาดูงานภายใน 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานภายนอก 

4. ประเมินผล                             
- ประเมินความพึงพอใจ            

5. สรุป                                   
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน                

11,000     พ.ค.59 
 
พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
     มี.ค.59 
 
     มี.ค.59 
      
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 

 
 
 

งานส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน  

 

1. วางแผน /ประชุม/ประสานงาน                          
2. - เสนองานเพ่ือขออนุมัติ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามงานกิจกรรมสาย

สัมพันธ์ 
- วารสารสายสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน   
  ผู้ปกครอง นักเรียน 
- เกมวันแม่ 
- เกมวันพ่อ        

4. ประเมินผล                           
- ประเมินความพึงพอใจ     

5. สรุป                                   
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม   

550      พ.ค.59 
 
พ.ค.59 -มี.ค.60 
 
 
 
 
 
     มี.ค.60 
      

มี.ค.60 
 

นางอัมพร 
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5.  งบประมาณ  21,500  บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. ครรู้อยละ 100 ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู 
2. ครูร้อยละ 100 เข้ารับการอบรม สัมมนาตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ครูร้อยละ 100 ศึกษา ดูงาน 
4. ครูร้อยละ 100 มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
- ส ารวจข้อมูล 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 
-ส ารวจข้อมูล 
-ส ารวจข้อมูล 

 
-สรุปบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ 
 
- บันทึกสรุปการอบรมสัมมนา 
 
- บันทึกสรุปการศึกษา ดูงาน 
- บันทึกสรุปแบบประเมิน 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 - รายงานประเมินงาน                   
งานดูแลความ
ปลอดภัยของเด็ก 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัต ิ                

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน         
- กิจกรรมโอวาทยามเช้า 
- กิจกรรมการดูแลเวรอภิบาล 
- การบันทึกเวรสวัสดิการ                

3. ประเมินผล                             
- ประเมินความพึงพอใจ   

4. สรุป                                   
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม                 
- รายงานประเมินงาน          

550       พ.ค.59 
 
พ.ค.59 -มี.ค.60 
 
 
 
      มี.ค.60 
 

มี.ค.60 

นางสาวจุไรพร 
 
    

งานส่งเสริมทักษะ
การใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร                  

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน    
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน            
- กิจกรรมการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ 
  การสื่อสาร 

3. กิจกรรมการจัดกิจกรรมทักษะการใช้
ภาษาสู่ตัวเด็ก 

4. ประเมินผล                           
- ประเมินความพึงพอใจ     

5. สรุป                                     
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม            
- รายงานประเมินงาน   

250 พ.ค.59 
 
พ.ค.59 -มี.ค.60 
 
 
 
 
    มี.ค.60 
 
    มี.ค.60 

นางสาวจุไรพร 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ (ต่อ) 

5. ครูร้อยละ 100 ดูแลเวรอภิบาลเด็กอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

6. ครูร้อยละ100  ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ด้านคุณภาพ 
1. ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  
2. ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. ครูดูแลความปลอดภัยและแนะน าวิธีการเล่น

ที่ถูกต้องมีการจดบันทึกเหตุการณ์ทุกวัน 
4. ครูมทีักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน

สถานศึกษา 
6. ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูกับผู้ปกครอง ครู

กับเด็ก และครูกับครู 

 
-ส ารวจข้อมูล 
-ส ารวจข้อมูล 
 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 

 
- บันทึกเวรสวัสดิการ 
-บันทึกการฝึกทักษะการใช้ภาษา 
 
 
- แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ 
 
- แบบบันทึกการส่งสื่อ 
 
- แบบบันทึกการดูแลเวรอภิบาล 
 
- แบบบันทึกการฝึกทักษะการใช้  
  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
- แบบบันทึกการฝึกทักษะการใช้   
  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
- ภาพถ่าย 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ครมูีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
          

     ลงชื่อ ………………………………………… 
                                  (นางจุไรพร    สวัสดิ์รักษ์กุล) 
                    หัวหน้าโครงการ 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
       (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
  ………/………/…………                                                           ………/………/…………   
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21  
                                   งานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากร      
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่     5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่   21                   ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ยุทธศาสตร์ที่   23                   ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ                                          
     ประสบการณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่   25                   ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
ยุทธศาสตร์ที่   26                   ครูมีวุฒิและความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่ 1, 2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน   นางสาววรรณา แซ่เล้า 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2559  -  เมษายน 2560 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
แนวการจัดการศึกษา “ คร”ู เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่าง

เป็นรูปธรรมต่อผู้เรียนมากท่ีสุด ครูจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาที่
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน และเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของครูในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
วิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท างานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ให้ครมูีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและพัฒนาตนเองสู่ศตวรรษท่ี 21 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -  พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล       
                          -  พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
ความมีเหตุผล          -  เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นแนวทาง     
                                เดียวกัน 
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว -  ต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ  ยุติธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม        -  ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
                            -  ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา 
                            -  ความรอบคอบ มีสติ 
เงื่อนไขความรู ้  -  ระเบียบขอ้บังคับ และคู่มือครู 
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                            -  แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ 
                           -  เกณฑ์และวิธีการประเมิน 

2. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     
     ครรู้อยละ 100 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ด้านคุณภาพ  
               ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา/งบประมาณ 
กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมแผนการสอน 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ก าหนดส่งแผนการสอน 
- ติดตามด าเนินงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ  

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม    
- รายงานประเมินงาน 

 

650 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
 

กิจกรรมสื่อการสอน 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ก าหนดส่งสื่อการสอน 
- ติดตามด าเนินงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ  

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม    
- รายงานประเมินงาน 

 

 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 

 
มี.ค.60 

 
มี.ค.60 
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กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมนิเทศการสอน 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 

- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 
2.ด าเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ 
- ก าหนดส่งนิเทศการสอน  
- ติดตามด าเนินงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ  

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม    
- รายงานประเมินงาน 

 พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

 
 

พ.ค.59 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
 

กิจกรรมวิจัยในชั้น    
 เรียน 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ก าหนดส่งวิจัยในชั้นเรียน 
- ติดตามด าเนินงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ  

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม    
- รายงานประเมินงาน 

 พ.ค.59 
 
 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 

 
มี.ค.60 

 
มี.ค.60 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
 

กิจกรรมโครงงาน 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
     -   เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 
2.ด าเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ 
- ก าหนดส่งโครงงาน 
- ติดตามด าเนินงาน 

3. ประเมินผล 
     -   ประเมินความพึงพอใจ  
4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม    
- รายงานประเมินงาน 

 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

 

กิจกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ขาด  ลา  

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

 พ.ค.59 
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
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กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
มาสาย     
 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ติดตามด าเนินงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ  

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม    
- รายงานประเมินงาน 

  
พ.ค.59-มี.ค.60 

 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

 

กิจกรรมระเบียบวินัยครู 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ติดตามด าเนินงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ  

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม    
- รายงานประเมินงาน 

 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
 

กิจกรรมระเบียบการแตง่ 
กาย 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ติดตามด าเนินงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ  

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม    
- รายงานประเมินงาน 

 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
 

กิจกรรมแฟ้มพัฒนางาน 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ก าหนดส่งโครงงาน 
- ติดตามด าเนินงาน 

 

 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
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5.  งบประมาณ  650  บาท 
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. ครรู้อยละ 100 ส่งแผนการสอน 
2. ครรู้อยละ 100 รับการนิเทศการสอน   
3. ครรู้อยละ 100 ผลิตสื่อการสอน 
4. ครรู้อยละ 100 ท าวิจัยในชัน้เรียน 
5. ครรู้อยละ 100 ท าโครงงาน                          
6. ครรู้อยละ 100 ปฏิบัติงานในหน้าที่ขาด  ลา  มาสาย                                                                                                   
7. ครรู้อยละ 100 มีระเบียบวินัยคร ู
8. ครรู้อยละ 100 มีระเบียบวินัย การแต่งกาย 
ด้านคุณภาพ 
  - ครรู้อยละ 100ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ                      

      
- ส ารวจข้อมูล  
- ส ารวจข้อมูล  
- ส ารวจข้อมูล                                                   
- ส ารวจข้อมูล                                     
- ส ารวจข้อมูล   
- ส ารวจข้อมูล                           
- ส ารวจข้อมูล   
- ส ารวจข้อมูล  
- ส ารวจข้อมูล  
-สอบถาม                                                       

 
-สรุปบันทึกการส่งแผนการสอน 
-สรุปบันทึกการนิเทศการสอน   
-สรุปบันทึกการส่งสื่อการสอน  
-สรุปบันทึกการส่งวิจัยในชั้นเรียน 
-สรุปบันทึกการส่งโครงงาน 
-สรุปบันทึกการปฏิบัติงานในหน้าที่ขาด  ลา   
 มาสาย                                                                                                    
-สรุปบันทึกการมีระเบียบวินัยครู 
-สรุปบันทึกการระเบียบวินัยการแต่งกาย 
-แบบสอบถาม 
-ภาพกิจกรรม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                      
         ครปูฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
 

ลงชื่อ ………………………………………… 
                                    (นางสาววรรณา  แซ่เล้า) 
                       หวัหน้างาน 

 

ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
       (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

  ………/………/…………                                                            ………/………/…………   

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ  
4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม    
- รายงานประเมินงาน 

 มี.ค.60 
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ชื่อโครงการ        ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21  
                                  งาน การอบรม สัมมนา                                          
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่      5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  26       ครูมีวุฒิและมีความรู้ความสามรถในด้านการศึกษาปฐมวัย  
ยุทธศาสตร์ที่  21      ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2  โครงการกิจกรรมที่ 2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน    นางสาววรรณา  แซ่เล้า 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2559  -  เมษายน  2560 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาครูอย่างมีระบบและมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาของชาตินั้น ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการแสวงหาความรู้และการเข้ารับการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ท าให้เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัยในการใช้สื่อและเทคโนโลยี ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
วิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดงานอบรม  สัมมนาเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเรียนการ
สอนโดยครูน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับเด็กให้เหมาะสม จนเกิดประสิทธิผลกับเด็กมากที่สุด  
และเป็นการพัฒนาครสูู่ศตวรรษท่ี 21 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -  พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
                         -  พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
ความมีเหตุผล     -  เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยระบบ บริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นแนวทาง    
                                เดียวกัน   
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว -  ต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ  ยุติธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม   -  ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
                   -  ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา 
                    -  ความรอบคอบ มีสติ 
เงื่อนไขความรู ้  -  ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู 
                      -  แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ 
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                    -  เกณฑ์และวิธีการประเมิน 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูเข้ารับการอบรม  สัมมนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
2. เพ่ือให้ครูเข้ารับการอบรม  สัมมนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี  

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     

1. ครรู้อยละ 100 ได้รับการอบรม สัมมนา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
2. ครรู้อยละ 100 เข้ารับการ อบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยี  

  ด้านคุณภาพ  
1. ครพัูฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
2. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 

 

4.การด าเนินงานและระยะเวลา  
กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการอบรม 
สัมมนาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ออกค าสั่งการอบรมสัมมนา 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

8,500 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.59-มี.ค..60 
พ.ค.59-มี.ค..60 

 
มี.ค.60 

 
มี.ค.60 

 
 
     มี.ค.60 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการอบรม 
สัมมนาจากหน่วย 
งานภายนอก 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ออกค าสั่งการอบรมสัมมนา 
- นัดหมายเวลาการเดินทาง 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 พ.ค.59-มี.ค..60 
พ.ค.59-มี.ค..60 
 
 

มี.ค.60 
 

      มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 

 

กิจกรรมการใช้สื่อ
และเทคโนโลยี 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

 พ.ค.59-มี.ค.60 
พ.ค.59-มี.ค.60 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
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5. งบประมาณ   8,500  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. ครูร้อยละ 100 เข้ารับการอบรม สัมมนาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. ครูร้อยละ 100 เข้ารับการอบรมการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี 

ด้านคุณภาพ 
1. ค รู พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล               
2. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 

 
-ส ารวจข้อมูล 
 
-ส ารวจข้อมูล 
                                             
 
- สอบถาม 
 
- สอบถาม 

 
- สรุปบันทึกการเข้ารับการ

อบรม สัมมนา  
- สรุปบันทึกการเข้ารับการ

อบรม สัมมนา 
                       
- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 
- ภาพกิจกรรม                                                     

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครไูด้รับการอบรม สัมมนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน และ
นิเทศให้แกผู่้อื่นทราบ  

 
ลงชื่อ ………………………………………… 

                                    (นางสาววรรณา  แซ่เล้า) 
                       หวัหน้างาน 

 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
       (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

  ………/………/…………                                                            ………/………/…………   

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ออกค าสั่งการอบรมสัมมนา 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 
 

มี.ค.60 
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ชื่อโครงการ    ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21  
                                         งาน การศึกษา  ดูงาน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   2556 – 2560 
เป้าหมายที่     5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่   18                ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ             
                                          สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์         
ยุทธศาสตร์ที ่  23                ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ                                          
                                          ประสบการณ ์
ยุทธศาสตร์ที ่  26           ครูมีวุฒิและมีความรู้ความสามรถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่  27           ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020ยุทธศาสตร์ 3.7, 5.2โครงการกิจกรรมที่ 1, 2, 3, 11,2     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน   นางสาววรรณา  แซ่เล้า 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2559  -  เมษายน  2560 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
แนวการจัดการศึกษา “ ครู” เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่าง

เป็นรูปธรรมต่อผู้เรียนมากที่สุด ครูจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะด้านการศึกษาดูงานเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น และเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของครูในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัด งานการศึกษา ดูงาน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้ครู มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น เพ่ือพัฒนาเด็กสู่ศตวรรษที่ 21 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -  พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
                       -  พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
ความมีเหตุผล   -  เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยระบบ บริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นแนวทาง    
                                เดียวกัน ว 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว -  ต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ  ยุติธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม  -  ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
                     -  ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา 
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                 -  ความรอบคอบ มีสติ 
เงื่อนไขความรู ้  -  ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู 
                    -  แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ 
                -  เกณฑ์และวิธีการประเมิน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครูได้ไปศึกษา ดูงาน เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ ครรูอ้ยละ 100 ไปศึกษา ดูงาน   

ด้านคุณภาพ ครูน าแนวทางการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาการกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี                           
                             ประสิทธิภาพ  

4. การด าเนินงานและระยะเวลา  

 

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมศึกษา ดู
งานภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- แจ้งให้คุณครูทราบ 
- ออกค าสั่ง ,ประชาสัมพันธ์ 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

11,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.59 
 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

      มี.ค.60 
 

 

นางสาวรรณา 
นางสาวสนธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมศึกษา ดูงาน
ภายนอก 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- แจ้งให้คุณครูทราบ 
- ออกค าสั่ง ,ประชาสัมพันธ์ 
- นัดหมายเวลาเดินทาง 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 พ.ค.59 
 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 
 

      มี.ค.60 
 

นางสาวรรณา 
นางสาวสนธยา 
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5.งบประมาณ  11,000  บาท 

6.ระดับความส าเร็จ ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
        ครูร้อยละ 100 ศึกษา ดูงาน 
ด้านคุณภาพ 
        ครูน าแนวทางการจัดการเรียน
การสอนมาพัฒนาการกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มปีระสิทธิภาพ  
 

 
-ส ารวจข้อมูล                                                                             
 
-ส ารวจข้อมูล 
-สอบถาม 

 
-บันทึกการศึกษาดูงานภายใน 
 
-บันทึกการศึกษาดูงานภายนอก   
-แบบสอบถาม 
-ภาพกิจกรรม                                                                                                                       

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูไปศึกษา ดูงานและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และนิเทศ
ให้เพ่ือนครูทราบ  
 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………… 
                                    (นางสาววรรณา  แซ่เล้า) 
                       หวัหน้างาน 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
       (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

  ………/………/…………                                                            ………/………/…………   
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ชื่อโครงการ                      ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21 

งานส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่       5                  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าหมายที่ 9                มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  21                ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก            
ยุทธศาสตร์ที่ 47               มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.4  โครงการกิจกรรมที่ 4, 5  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน นางอัมพร   ภักดี 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง                                                               
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  2559 - มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
แนวการจัดการศึกษา “ ครู” เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่าง

เป็นรูปธรรมต่อผู้เรียนมากที่สุด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ครูกับนักเรียนและครูกับครู  มี
ความจ าเป็นอย่างมากที่จะท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปได้ด้วยดี                   

กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท า งานส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขึ้น   เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ และ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี  จะส่งผลต่อการเรียนรู้ให้เด็กมีผลการเรียนที่ดี  

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -  พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล       
                          -  พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
ความมีเหตุผล     -  เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นแนวทาง     
                                  เดียวกัน 

-          -  การงาน  การรับใช้  ความเป็นหนึ่ง 
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว    -  ต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ  ยุติธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม          -  ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
                            -  ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา 
                          -  ความรอบคอบ มีสติ 
เงื่อนไขความรู ้  -  ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู 
                             -  แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ 
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                             -  เกณฑ์และวิธีการประเมิน 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับครู  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ   

ครรู้อยละ 100 ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
  ด้านคุณภาพ    
     1. ครมูีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

       2. ครแูลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 
4.การด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมการฝึก
ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- แจ้งให้คุณครูทราบ 
- ก าหนดตารางการฝึกทักษะการ

ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
- ติดตามงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

250 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.59 
 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

 
 

นางอัมพร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัด
กิจกรรมทักษะการ
ใช้ภาษาสู่ตัวเด็ก 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- แจ้งให้คุณครูทราบ 
- ก าหนดการจัดกิจกรรมทักษะ

การใช้ภาษาสู่ตัวเด็ก 
- ติดตามงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 

 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางอัมพร    
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5. งบประมาณ   250  บาท 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
         ครูร้อยละ 100 มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
กับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับครู             
ด้านคุณภาพ 
         1. ครมูีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ  
         2. ครแูลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา 

 
-ส ารวจข้อมูล 
 
 
 -สอบถาม 
 

 
- สรุปแบบประเมิน  
 
 
- แบบสอบถาม  
- ภาพกิจกรรม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
        ผู้ปกครอง 

8. ผลที่คาดว่าได้รับ                                                                                                                        
 ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับครู  รับฟังความคิดเห็น พูดคุยด้วย
ความเป็นมิตร แสดงน้ าใจไมตรี ยิ้มแย้ม แจ่มใส  และให้ค าแนะน าแก้ไขพัฒนาการของเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค 
 
 
 

ลงชื่อ ………….........………………………. 
                                             (นางอัมพร   ภักดี) 
                                         หัวหน้างาน 
                                        
 

 
ลงชื่อ ………………….......…………….                                            ลงชื่อ …………………………........………. 
     (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)                                         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
          ………/…………/………                                                              ………/…………/……… 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21 
  งานการดูแลความปลอดภัยของเด็ก 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่    1 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  
เป้าหมายที่    3  นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที่  9  มีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 11  เล่นและท างานกับผู้อ่ืนได้ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 , 3.4 โครงการกิจกรรมที ่9, 1, 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารบุคคล 
หัวหน้างาน    นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2559  -  มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนธีรศาสตร์  

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกพัฒนาคนด้วยความรู้ที่เสริมสร้าง
วัฒนธรรม ปลูกฝังให้มีจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย
และการป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่น โรงเรียนก าหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยในการดูแลเด็ก
เพ่ือให้ครดููแลเด็กไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆที่จะท าให้เด็กบาดเจ็บได ้
 กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท า งานการดูแลความปลอดภัยของเด็กได้จัดท าตารางการดูแลความปลอดภัย
ของเด็ก ให้ครูรับผิดชอบโดยดูแลเด็กให้ปลอดภัยและให้ค าแนะน าการเล่นที่ถูกวิธี บันทึกเหตุการณ์ให้เป็นปัจจุบัน
เพ่ือน าไปพัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยของให้เด็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  - พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ความมีเหตุผล  - เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
      ด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐาน เป็นแนวทางเดียวกัน 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม  
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
   - ความขยัน อดทน เสียสละเวลา ตรงเวลา 
   - ความรอบคอบ  มีสติ ระลึกได้อยู่เป็นปัจจุบัน  
เงื่อนไขความรู้  - ระเบียบข้อบังคับและคู่มือครู 
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- แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   - เกณฑ์และวิธีการประเมิน 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เด็กมีความปลอดภัย  
3. เป้าหมาย                            
 ด้านปริมาณ ร้อยละ 100 ของเด็กปลอดภัยในการเล่น  

ด้านคุณภาพ ครูดูแลความปลอดภัยและแนะน าวิธีการเล่นที่ถูกต้อง มีการจดบันทึกเหตุการณ์ 
ประจ าวันทุกวัน 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา/งบประมาณ 

 
 
 

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมโอวาทยาม
เช้า 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ก าหนดตารางการให้โอวาทและ

การบันทึก 
3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

550 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
  

   นางจุไรพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการดูแลเวร
อภิบาล และ    
บันทึกเวรสวัสดิการ                
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ก าหนดตารางการดูแลเวรอภิบาล 

และการบันทึก     
3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 พ.ค.59 
 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางจุไรพร 
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5. งบประมาณ  500  บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 100 มีความปลอดภัยในการเล่น 
ด้านคุณภาพ 
        ครูดูแลความปลอดภัยและแนะน าวิธีการเล่น
ที่ถูกต้อง มีการจดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันทุกวัน 

 
- ส ารวจข้อมูล 
 
- สอบถาม 
 

 
- บันทึกการรักษาพยาบาล 
 
-แบบสอบถาม 
-ภาพกิจกรรม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
   - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนปลอดภัยจากการเล่นโดยโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัย มีครูรับผิดชอบดูแลแนะน าเด็กเก่ียวกับการเล่นที่ถูกวิธี 
 
 
 

ลงชื่อ ………….........………………………. 
                                       (นางจุไรพร    สวัสดิ์รักษ์กุล) 
                                        หัวหน้างาน 
                                        
 

 
ลงชื่อ ………………….......…………….                                            ลงชื่อ …………………………........………. 
     (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)                                         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
          ………/…………/………                                                             ………/…………/……… 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21 

งานส่งเสริมทักษะเพ่ือการสื่อสาร                                                
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่      5   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล             
เป้าหมายที่ 9                มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 21                ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก            
ยุทธศาสตร์ที่ 47               มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.4  โครงการกิจกรรมที่ 4, 5  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน   นางจุไรพร   สวัสดิ์รักษ์กุล 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2559  -  เมษายน 2560 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 แนวการจัดการศึกษา “ ครู” เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อผู้เรียนมากที่สุด ครูจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาที่
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21  

กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัด งานส่งเสริมทักษะเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากข้ึนและเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน        

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -  พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล       
    -  พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
ความมีเหตุผล  -  เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นแนวทาง     
                                  เดียวกัน 
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว -  ต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ  ยุติธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม  -  ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
    -  ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา 
    -  ความรอบคอบ มีสติ 
เงื่อนไขความรู้  -  ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู 
    -  แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ 
    -  เกณฑ์และวิธีการประเมิน 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมให้ครมูีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ครแูลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

ครรู้อยละ 100 ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
          ด้านคุณภาพ  

1. ครมูีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ครแูลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา/งบประมาณ 

5.  งบประมาณ  200  บาท 

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมการฝึก
ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- แจ้งให้คุณครูทราบ 
- ก าหนดตารางการฝึกทักษะการใช้

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
- ติดตามงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

250 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.59 
 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

       มี.ค.60 
 

 
 

นางสาวจุไรพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัด
กิจกรรมทักษะการ
ใช้ภาษาสู่ตัวเด็ก 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- แจ้งให้คุณครูทราบ 
- ก าหนดการจัดกิจกรรมทักษะการ

ใช้ภาษาสู่ตัวเด็ก 
- ติดตามงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 พ.ค.59 
 

พ.ค.59- 
มี.ค..60 

 
 
 
 

มี.ค.60 
 

      มี.ค.60 

นางสาวจุไรพร 
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6.ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  
        ครรู้อยละ 100 ฝึกทักษะเพ่ือการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ด้านคุณภาพ 

1. ครมูีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ครแูลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษา 

 
-  ส ารวจข้อมูล  
                          
 
-  สอบถาม 
 
 

 
-สรุปบันทึกการฝึกทักษะเพ่ือการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
               
-แบบสอบถาม 
-ภาพกิจกรรม 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                      
 ครปูฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเด็กมากข้ึน 
 
 
 

ลงชื่อ ………….........………………………. 
                                       (นางจุไรพร    สวัสดิ์รักษ์กุล) 
                                        หัวหน้างาน 
                                        
 

 
ลงชื่อ ………………….......…………….                                            ลงชื่อ …………………………........………. 
     (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)                                         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
          ………/…………/………                                                             ………/…………/……… 
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ชื่อโครงการ  ขวัญและก าลังใจ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560 
เป้าหมายที่ 6           ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่  32                   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1, 4.4, 5.2  โครงการกิจกรรมที่ 1, 2,                                     
                                           5, 6, 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาววรรณา  แซ่เล้า 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน       พฤษภาคม  2559 – มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรครูเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการขวัญและก าลังใจขึ้น  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจเป็นแรง
เสริม และกระตุ้นให้บุคลากรครูมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาเพ่ือก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -   พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

- พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
ความมีเหตุผล -   เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียน ด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็น 
      แนวทางเดียวกัน 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี -   ต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม -   ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
                               -   ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา 
                               -   ความรอบคอบ มีสติ 
เงื่อนไขความรู ้ -   ระเบียบขอ้บังคับ และคู่มือครู 
                               -   แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายก 
  -   เกณฑ์และวิธีการประเมิน 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรครูได้รับขวัญและก าลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความรักเชื่อฟังค าสั่งสอนของครูอาจารย์ ความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหาร 
3. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ   
4. เพ่ือให้ครูได้รับขวัญและก าลังใจไปพักผ่อนประจ าปี  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ   

1. ครรู้อยละ  100 ได้รับขวัญและก าลังใจ 
2. เด็กร้อยละ  100 เข้าร่วมงานวันกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร  
3. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและก าลังใจจากสังฆมณฑล  
4. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและก าลังใจจากโรงเรียน 
5. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและก าลังใจไปพักผ่อนประจ าปี         

ด้านคุณภาพ  
1. ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูพึงพอใจไปพักผ่อนประจ าปี  
3. เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ         

4. การด าเนินงานและระยะเวลา  

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวันกตัญญูคณะ
ผู้บริหาร     

 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- กิจกรรมฉลองศาสนานามคุณพ่อ 
- กิจกรรมวันเกิดซิ 
- กิจกรรมฉลองศาสนนามซิสเตอร์ 
- กิจกรรมวันเกิดซิสเตอร์   
- กิจกรรมฉลองศาสนนามซิสเตอร์    

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ     

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมนิงาน 

400 พ.ค.59 
 

พ.ค.59- มี.ค.60 
 
 
 
 

 
มี.ค.60 

 
มี.ค.60 

   นางอัมพร 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานสวัสดิการ 
จากสังฆมณฑล 

 

1. วางแผน/ประชุม/ ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน                       
- กิจกรรมสวัสดิการการสมรส                 

500 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-เม.ย.60 
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
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5. งบประมาณ  11,500  บาท 
 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

- กิจกรรมสวัสดิการคลอดบุตร 
- กิจกรรมสวัสดิการขึ้นบ้านใหม่ 
- กิจกรรมสวัสดิการขึ้นขั้นเงินเดือน 
- กิจกรรมสวัสดิการการสอนนานปี 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ                

4.  สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมนิงาน   

 

 

 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

 

งานสวัสดิการ
โรงเรียน 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน          
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ                        

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- กิจกรรมสวัสดิการวันเกิด 
- กิจกรรมสวัสดิการการแต่งกาย 
- กิจกรรมสวัสดิการเยี่ยมเยียนเพื่อนครู 
- กิจกรรมสวัสดิการเบี้ยขยันสรรค์สร้าง 
  แรงใจ  
- กิจกรรมสวัสดิการโบนัสสิ้นปี     

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ                

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมนิงาน   

10,000 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-เม.ย.60 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 

 
 

 
 
 
 
 
 

งานพักผ่อน
ประจ าปี                                                                                    

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                     
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ       

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- กิจกรรมพักผ่อนประจ าปี   

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมนิงาน             

600 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-เม.ย.60 
 

มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 

นางจุไรพร 
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6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันกตัญญู

คณะผู้บริหาร     
2. ครูร้อยละ 100 ไดร้ับขวัญและก าลังใจ

จากสังฆมณฑล 
3. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและก าลังใจจาก

โรงเรียน 
4. ครูร้อยละ100 พักผ่อนประจ าปี 

ด้านคุณภาพ    
1. ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับและ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูพึงพอใจไปพักผ่อนประจ าปี  
3. เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตน

ตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ         

 
- ส ารวจข้อมูล 
 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
 
- สอบถาม  
 
- สอบถาม 
 

 
- สมุดส ารวจการมาโรงเรียน 
 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
- แบบสอบถาม  
 
- แบบสอบถาม  
- ภาพถ่าย 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
           - 
8. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 บุคลากรครูพึงพอใจในขวัญและก าลังใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

ลงชื่อ ………….........………………………. 
                                        (นางสาววรรณา     แซ่เล้า) 
                                     หัวหน้าโครงการ 
                                        
 

 
ลงชื่อ ………………….......…………….                                            ลงชื่อ …………………………........………. 
     (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)                                         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
          ………/…………/………                                                             ………/…………/……… 
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ชื่อโครงการ   ขวัญและก าลังใจ  งานวันกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่      3          นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 12           ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1, 5, 6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน             นางอัมพร ภักดี 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  2559 - มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ          โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเสริมสร้างให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคมเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาบทบาท
ของสถาบันให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ยอมรับ
ความแตกต่างที่หลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถจัดองค์ความรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การ
ปฏิบัติงานร่วมกันในโรงเรียนต้องมีการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณะครู นักเรียน และผู้บริหารให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี รวมถึงการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บริหาร ซึ่งเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีให้แก่กัน รวมทั้งได้รู้จักประวัตินักบุญต่างๆและคุณงานความดีของนักบุญแต่ละองค์ เพ่ือจะได้
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 กลุ่มงานบริหารบุคคล จึงได้จัด งานวันกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร ขึ้น เพ่ือให้เด็กได้แสดงความรักความ
กตัญญูต่อผู้บริหารซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้แก่กัน 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  - การจัดกิจกรรมใช้เวลาที่เหมาะสม 
                             - กิจกรรมมีความสอดคล้องกับความเคารพรพและความกตัญญูกตเวทีต่อ  
      ผู้บริหาร 
ความมีเหตุผล  - เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณะครู เด็กและผู้บริหาร 
   - ความยินดี   ความเคารพ   ความสุภาพถ่อมตน   ความรัก   ความเมตตา         
                               ความกตัญญูรู้คุณ 
ความพอประมาณ - พอประมาณกับเวลาที่ใช้ด าเนินกิจกรรม 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม  
เงื่อนไขคุณธรรม  - ความรัก ความกตัญญู    เชื่อฟังค าสั่งสอนของครูอาจารย์ 
เงื่อนไขความรู ้  - การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ         
2. เพ่ือให้เด็กแสดงความรักเชื่อฟังค าสั่งสอนของครูอาจารย์ ความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหาร   
3. เพ่ือให้เด็กปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ  

3. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ  เด็กร้อยละ 100  เข้าร่วมงานวันกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร 
  ด้านคุณภาพ  เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ        
4. การด าเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมฉลอง
ศาสนามคุณพ่อ
ธาดา  พลอยจินดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2 ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- ตัวแทนนักเรียนอนุบาล3 ร่วมแสดง

ความยินดี 
- ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลีก 
- คุณพ่อ ธาดา  พลอยจินดาให้โอวาท   

3. ประเมินผล 
- -ประเมินกิจกรรม 

 4. สรุป 
- สรุปผลและรายงาน การด าเนินงาน 
- รายงานประเมินกิจกรรม  

     650 พ.ค.59 
 

29มิ.ย.59 
 
 
 

ก.ค. 59 
 

ก.ค.59 
 
 
   

นางอัมพร 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

ฉลองศาสนาม 
ซิสเตอร์ 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2 ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลีก 
- คุณพ่อ ธาดา  พลอยจินดาและซิสเตอร์ 

ให้โอวาท   
3.ประเมินผล    

- ประเมินความพึงพอใจ 
4.สรุป 

- สรุปผลการด าเนินโครงการ 
- รายงานประเมินโครงการ 

  นางอัมพร 
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5. งบประมาณ    300  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

 7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 - 
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 เด็กแสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหาร รู้จักประวัตินักบุญและวันส าคัญของวัน
กตัญญูต่อคณะผู้บริหาร  
 

 
ลงชื่อ ………….........………………………. 

                                             (นางอัมพร    ภักดี) 
                                        หัวหน้างาน 

                                        
 
ลงชื่อ ………………….......…………….                                            ลงชื่อ …………………………........………. 
     (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)                                         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
          ………/…………/………                                                               ………/…………/……… 

วันเกิดซิสเตอร์    1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน             
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

2 ด าเนินกิจกรรมตามงาน            
- ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลีก 
- คุณพ่อ ธาดา  พลอยจินดาและซิสเตอร์ 

ให้โอวาท   
3.ประเมินผล    

- ประเมินความพึงพอใจ 
4.สรุป 

- สรุปผลการด าเนินโครงการ 
- รายงานประเมินโครงการ 

 พ.ค59-มี.ค.60 
 

พ.ค59-มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางอัมพร 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 100  เข้าร่วมงานวันกตัญญูต่อคณะ
ผู้บริหาร 
ด้านคุณภาพ 
       เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ        

 
- ส ารวจข้อมูล 

 
 

- สอบถาม 

   
- สมุดส ารวจการมา 
  โรงเรียน 
 
- แบบสอบถาม 
- ภาพกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ  ขวัญและก าลังใจ  งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่       6                    ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด                     
                                          ประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่   32                    ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.1  โครงการกิจกรรมที่ 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน นางสาววรรณา  แซ่เล้า 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  2559–มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์                    

1. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรครูเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท ากิจกรรมนี้ เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ เป็นแรงเสริม และกระตุ้นให้
บุคลากรครูมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
ความมีเหตุผล  - เพ่ือให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
   - เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน 
การมีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี - มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - มีความรัก  ความสามัคคี 

               - มีการแบ่งปัน 
                        - มีความอดทน 

                   - มีสติ 
เงื่อนไขความรู ้  - ระเบียบข้อบังคับสังฆมณฑล 

              - ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
                - จรรยาบรรณครู 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครูได้รับขวัญและก าลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและก าลังใจจากสังฆมณฑล    
ด้านคุณภาพ ครูมีความพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การด าเนินงานและระยะเวลา 
กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสวัสดิการการ
สมสร     
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม                           
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- น าเสนอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ               

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

500 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
 

กิจกรรมสวัสดิการ
คลอดบุตร 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม  
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- น าเสนอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ                

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

 

พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
 

กิจกรรมสวัสดิการขึ้น
บ้านใหม่ 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- น าเสนอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ                

พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
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กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

 มี.ค.60 
 

 

กิจกรรมสวัสดิการขึ้น
ขั้นเงินเดือน 

 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ                

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

 

พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 

 

กิจกรรมสวัสดิการการ
สอนนานปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- น าเสนอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ                

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 

 

5. งบประมาณ  3,200  บาท     
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       ครรู้อยละ 100 ได้รับขวัญและก าลังใจจากสังฆ
มณฑล  
ด้านคุณภาพ 
       ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับ 

 
-ส ารวจข้อมูล 

 
 

-สอบถาม 
 

 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
- แบบสอบถาม 
- ภาพกิจกรรม 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ศูนยส์ังฆมณฑล ราชบุรี         

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับจากสังฆมณฑล 

 
 

ลงชื่อ ………….........………………………. 
                                         (นางสาววรรณา    แซ่เล้า) 
                                        หัวหน้างาน 

                                        
 
 
ลงชื่อ ………………….......…………….                                            ลงชื่อ …………………………........………. 
     (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)                                         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
          ………/…………/………                                                             ………/…………/……… 
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ชื่อโครงการ ขวัญและก าลังใจ  งานสวัสดิการจากโรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2556 – 2560 
เป้าหมายที่       6                 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด    
                                        ประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่   32                 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.1 โครงการกิจกรรมที่ 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน                          นางสาววรรณา  แซ่เล้า 
ลักษณะงาน  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน               พฤษภาคม  2559 – มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ             โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรครูเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการให้แรงเสริม ขวัญก าลังใจแก่บุคลลากรครูในการท างาน 
 กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท า งานสวัสดิการจากโรงเรียน เพ่ือเป็นแรงเสริม และกระตุ้นให้ครูมีความ
มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เป็นก าลังใจส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษาเพ่ือก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21  
 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
ความมีเหตุผล  - เพ่ือให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
   - เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน 
การมีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี - มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - มีความรัก  ความสามัคคี 
   - มีการแบ่งปัน 
   - มีความอดทน 

                  - มีสติ 
เงื่อนไขความรู ้  - ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 

                         - จรรยาบรรณครู 

2. วัตถุประสงค์ 
               เพ่ือให้ครูได้รับขวัญและก าลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ  ครูร้อยละ 100  ได้รับขวัญและก าลังใจจากโรงเรียน    
    ด้านคุณภาพ  ครูมีความพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา   

กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ     ระยะเวลา           ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมสวัสดิการวัน

เกิด 
1.วางแผน/ประชุมประสานงาน                                    

- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ                 
2.ด าเนินกิจกรรม  

- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- ติดตามงาน   

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

10,000 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 

 

กิจกรรมสวัสดิการการ
แต่งกาย 

 

1.วางแผน/ประชุมประสานงาน                                    
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ  

2 .ด าเนินกิจกรรม   
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- ติดตามงาน   

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 

 

กิจกรรมสวัสดิการ
เยี่ยมเยียนเพ่ือนครู 

1.วางแผน/ประชุมประสานงาน                                   
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ                        

2.ด าเนินกิจกรรม   
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- ติดตามงาน   

3. ประเมินผล 
     - ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 

 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 
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5.  งบประมาณ  3,200  บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 

 

กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ     ระยะเวลา           ผู้รับผิดชอบ 
 - สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

- รายงานประเมินงาน 
   

กิจกรรมสวัสดิการเบี้ย
ขยันสรรค์สร้างแรงใจ  

 

1.วางแผน/ประชุมประสานงาน                                   
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ    

2. ด าเนินกิจกรรม   
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- ติดตามงาน   

3. ประเมินผล 
-  ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน  

 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 

 

กิจกรรมสวัสดิการ
โบนัสสิ้นปี                               

1.วางแผน/ประชุมประสานงาน                                   
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ  

2.ด าเนินกิจกรรม  
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- ติดตามงาน   

3. ประเมินผล 
-  ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

 พ.ค.59 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 
 
 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 

นางสาววรรณา 
นางสาวสนธยา 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
        ครรู้อยละ 100 ได้รับขวัญและก าลังใจจาก
โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
        ครูมีความพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
- ส ารวจข้อมูล 

 
 
- สอบถาม 
 

 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
- แบบสอบถาม 
- ภาพกิจกรรม 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับจากโรงเรียน 

 
 
 

ลงชื่อ ………….........………………………. 
                                           (นางวรรณา    แซ่เล้า) 
                                        หัวหน้างาน 

                                        
 
 
ลงชื่อ ………………….......…………….                                           ลงชื่อ …………………………........………. 
     (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)                                        (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
          ………/…………/………                                                               ………/…………/……… 
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ชื่อโครงการ   ขวัญและก าลังใจ  งานพักผ่อนประจ าปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่      6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด            
                       ประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่   32    ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.1  โครงการกิจกรรมที่ 10  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน   นางจุไรพร    สวัสดิ์รักษ์กุล  
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม  2559 – มีนาคม  2560 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
                             

1. หลักการและเหตุผล 
  ครูเป็นผู้มีความส าคัญในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมาย ขวัญก าลังใจของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
และมีคุณภาพ  จึงต้องมีการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถ    
การได้รับขวัญและก าลังใจเป็นแรงเสริมสร้างและกระตุ้นให้ครูมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือให้ครูเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแรงบันดาลใจ
ในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น    
  กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท างานพักผ่อนประจ าปี  เพ่ือเป็นแรงเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรครูมีความ
มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของนักเรียนและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -  พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
ความมีเหตุผล  -  เพ่ือให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างาน     
   -  เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน 
การมีภูมคุ้มกันในตัวท่ีดี -  มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ 
เงื่อนไขคุณธรรม  -  มีความรัก  ความสามัคคี 

                             -  มีการแบ่งปัน 
                             -  มีความอดทน 

                        -  มีสติ 
เงื่อนไขความรู ้  -  ระเบียบข้อบังคับสังฆมณฑล 
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                             -  ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
                             -  จรรยาบรรณครู 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ครูได้รับขวัญและก าลังใจไปพักผ่อนประจ าปี  
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ ครูร้อยละ100ได้รับขวัญและก าลังใจไปพักผ่อนประจ าปี   
ด้านคุณภาพ 1.  ครูมีความพึงพอใจไปพักผ่อนประจ าปี  

      2.  ครูมีความพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับ 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา   
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานพักผ่อน
ประจ าปี 
   

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                  
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ            

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจข้อมูล 
- ติดตามงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

600 
 

พ.ค.59 
 

พ.ค.59-เม.ย.60 
 
 
 

เม.ย.60 
 

เม.ย.60 
 
 

ครูจุไรพร 
 
 

5. งบประมาณ  4,300   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานภายนอก  ชุมชน ผู้ปกครอง  ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้) 
           1.  ผู้บริหาร 

2.  กลุ่มงานบริหารบุคล                           
3.  บุคลากรครู   

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
      ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและก าลังใจไปพักผ่อน
ประจ าปี 
ด้านคุณภาพ 

1. ครูพึงพอใจไปพักผ่อนประจ าปี 
2. ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับ 

 
-ส ารวจข้อมูล 

 
 
-สอบถาม 
-สอบถาม 

 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
- แบบสอบถาม 
- ภาพกิจกรรม 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ครูพึงพอใจกับการไปพักผ่อนประจ าปีมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี 

ยิ่งขึ้น 
 
 
 

ลงชื่อ ………….........………………………. 
                                        (นางจุไรพร    สวัสดิ์รักษ์กุล) 
                                        หัวหน้างาน 

                                        
 
 
ลงชื่อ ………………….......…………….                                           ลงชื่อ …………………………........………. 
     (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)                                        (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
          ………/…………/………                                                            ………/…………/……… 
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ชื่อโครงการ                         สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2556 – 2560 
เป้าหมายที่     6           ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่  32           ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  33  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย 
    เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2,4.3   โครงการกิจกรรมที ่ 2,4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร์ 
หัวหน้าโครงการ           นางอัมพร   ภักดี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ          พฤษภาคม 2559 –  มีนาคม  2560 
สถานที ่           บริเวณโดม โรงเรียนธีรศาสตร์    

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรครูทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่

สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาที่รอบรู้และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรมจริยธรรมมีความเพียรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

 ดังนั้นทางโรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุขขึ้น เพ่ือให้บุคลากรได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของครู สร้างจิตส านึกที่ดีในการออกก าลังกาย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้
นักเรียนได้ปฏิบัติตาม และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการรักการออกก าลังกาย รวมทั้งเป็นการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้หันมาสนใจในการออกก าลังกาย ไม่ข้องเก่ียวและห่างไกลยาเสพติด 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -   พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
ความมีเหตุผล -   เพ่ือให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างาน 

- เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน 
การมีภูมคุ้มกันในตัวท่ีดี -   มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ 
เงื่อนไขคุณธรรม -   มีความรัก  ความสามัคคีมีการแบ่งปัน 
  -   มีความอดทน 
  -   มีสติ 
เงื่อนไขความรู ้ -   การมีสุขภาพแข็งแรง 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่ดี รักการออกก าลังกาย  
2. เพ่ือให้ครูมีความสามัคคีในหมู่คณะ   

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     

       ครูร้อยละ 100เข้าร่วมออกก าลังกายทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน จ านวน 35 ครั้ง/ปี  
ด้านคุณภาพ  

          1. บุคลากรครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
        2. บุคลากรครูให้ความสามัคคี  ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม       

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสุขภาพดี
ชีวีมีสุข 
 
 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2. ด าเนินตามโครงการ 
- กิจกรรมการเต้นแอร์โรบิค 
- กิจกรรมการแข่งขันวอลเล่ย์บอล 
- กิจกรรมการแข่งขันเปตอง 
- กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอล 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินโครงการ 
- รายงานประเมินโครงการ 

     600 พ.ค.58 
พ.ค.58 

พ.ค.58-มี.ค.59 
 
 
 
 

มี.ค.59 
 

มี.ค.59 

ครูอัมพร 
 
 
 

5. งบประมาณ 600  บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมออกก าลังกายทุกวัน
ศุกร์ที่ 3 ของเดือน จ านวน 35 ครั้ง/ปี 
ด้านคุณภาพ 
       1. บุคลากรครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ 
       2. บุคลากรครูให้ความสามัคคี  ร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรม       

 
- ส ารวจข้อมูล                                     
  
 
-สอบถาม 
-สอบถาม 

 
-สรุปการเข้าร่วมโครงการ 
 
 
-แบบสอบถาม 
-ภาพกิจกรรม 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ครูมสีุขภาพดี มีนิสัยรักการออกก าลังกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  
 
 
 

ลงชื่อ ………….........………………………. 
                                            (นางอัมพร    ภักดี) 
                                    หัวหน้าโครงการ 

                                        
 
 
ลงชื่อ ………………….......…………….                                           ลงชื่อ …………………………........………. 
     (นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล)                                        (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
           ………/…………/………                                                              ………/…………/……… 
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กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
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ชื่อโครงการ   เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
เป้าหมายที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
เป้าหมายที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
เป้าหมายที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท 
    หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 12  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 13  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 46  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวจีรนุช  ทาค า 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน  16  พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและด้านสติปัญญาและประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาที่ตนนับถือ และยังสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เด็กมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมพิธีกรรม ทางศาสนาตามโอกาสที่
เหมาะสม เด็กสามารถน าประสบการจากการเรียนรู้มาปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  - เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม  ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่ผู้เรียน 
ความมีเหตุผล   - ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว   - การจัดกิจกรรม เป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ  

  ส่งผลให้เด็กมีทักษะและทัศนคติที่ดี  ต่อการเรียนรู้ 
เงื่อนไขคุณธรรม   - ความเชื่อศรัทธา 
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    - การไตร่ตรอง และภาวนา 
    - การงาน / หน้าที่  
    - การมีมโนธรรมที่ยงตรง มีวิจารณญาณ และความกล้าหาญเชิงศีลธรรม 
เงื่อนไขความรู ้   - ความรอบรู้เก่ียวกับคริสต์ศาสนา     

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กผู้เรียนสนุกสนานรื่นเริงกับบรรยากาศวันคริสต์มาส  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส  
3. เพ่ือให้เด็กปฏิบัติตน ขณะร่วมกิจกรรมพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
4. เพ่ือให้นักเรียนที่ใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัวเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลที่ส าคัญของศาสนาคริสต์  ปฏิบัติตน

ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  
5. เพ่ือให้นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่ดี   
4. เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึงหลักธรรมค าสอนของ

ศาสนาคริสต์ และสวดบทภาวนาสั้น ๆ ได้เหมาะสมตาวัย  
5.    
6.    

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ         

- เด็กร้อยละ 100 มีความวางใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม 

- เด็กร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลส าคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

- เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อยละ 100 ได้เรียนค าสอนและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองอย่างเหมาะสม 

- เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศวันคริสต์มาสโดยการเดินชม ถ้ า ดาว และ ต้นคริสต์มาส 
ที่จัดเตรียมไว้   

 ด้านคุณภาพ        
- เด็กได้เรียนรู้ และร่วมพิธีกรรมฝากตัวไว้กับแม่พระอย่างเหมาะสมในโอกาสเปิดปีการศึกษา 
- เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพ่ิมมากข้ึน และรู้จักให้ความเคารพต่อพระรูปและสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ 
- เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อยละ 100 ได้เรียนค าสอนและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่

ของตนเองอย่างเหมาะสม 
- เด็กได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาสจากบรรยากาศท่ีจัดเตรียมไว้ 
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4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานวจนพิธีกรรม
เปิดปีการศึกษา 

 
 
 

1. วางแผน 
     -   ประชุมก าหนดวันจัด 
         กิจกรรม 
     -   ก าหนดรูปแบบของการ 
         จัดกิจกรรม 
2. ด าเนินการตามแผน 
     -   ประชาสัมพันธ์ให้ครูและ 
         นักเรียนทราบ 

- ฝึกซ้อมวจนพิธีกรรมเตรียมเพลง 
- จัดสถานที่และเตรียมดอกไม้ 

3. ประเมินผล 
     -   ประเมินความพึงพอใจของครู 
         และนักเรียน 
4. สรุป 
     -   สรุปและรายงานผลการจัดงาน 

200 พ.ค. 59 
 
 
 
 

พ.ค. 59 
 
 
 
 

30 พ.ค. 59 
 

นางสาวจีรนุช 
 

งานแหล่งเรียนรู้
ของศาสนาภายใน
โรงเรียน 
 

1. วางแผน 
     -   วางแผนและเสนอเพ่ือขอ  
         อนุมัติ 
2. ด าเนินการตามงาน 
     -   จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับคริสต์ 
         ศาสนา 
     -   พาเด็กทุกคนในระดับ 
         อ.1- อ.3 ไปเรียนรู้ตามแหล่ง 
         เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 
         คริสต์ 
3. ประเมินผล 
     -   ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
     -   สรุปและรายงานเมินผลการ 
         ด าเนินงาน 

 
 
 

450 
 
 
 
 
 
 

50 

พ.ค.59 
 
 

พ.ค.59-มี.ค.60 
 

นางสาวจีรนุช 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานเรียนค าสอน 
 
 
 

1. วางแผน 
     -   เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินการตามแผน 
     -   เรียนค าสอนสัปดาห์ละ 1  
         ครั้ง ในทุกวันศุกร์ 
3. ประเมินผล 
    -   ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    -   สรุปและรายงานเมินผล 
        การด าเนินงาน 

 
 

500 
 

พ.ค. 59  
 

พ.ค. 59 
 
 

มี.ค.60 
 

มี.ค.60 
 

 

นางสาวจีรนุช 
 
 
 

งานจัดบรรยากาศ 
วันคริสต์มาส 
 

1. วางแผน 
    -   เสนอกิจกรรมเพ่ือขอ 
        อนุมัติ 
2. ด าเนินการตามแผน 
    -   การจัดบรรยากาศ วัน 
        คริสต์มาส 
3. ประเมินผล 
    -   ประเมินความพึงพอใจของ 
        ครแูละผู้เรียน 
4. สรุป 
    -   สรุปและรายงานผลการ 
        ด าเนินงาน 

550 พ.ย.59 
 
 

พ.ย.59 
 
 
 

ธ.ค.59 
 

ธ.ค.59 
 

 

นางสาวจีรนุช 
 
 

5. งบประมาณ 1,800 บาท 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. เด็กร้อยละ 100 มีความวางใจกับการ

เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระ
และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

2. เด็กร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคล
ส าคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 

- ตรวจสมุดส ารวจการมาเรียน 
 
 
- ตรวจแบบสอบถาม 
 

- ตรวจสมุดส ารวจการมาเรียน 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ 
  -  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

3. เด็กร้อยละ 100 มีความวางใจกับการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระ
และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 

4. เด็กร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคล
ส าคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 

5. เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อย
ละ 100 ได้เรียนค าสอนและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสม 

6. เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมชม
บรรยากาศวันคริสต์มาสโดยการเดินชม 
ถ้ า ดาว และ ต้นคริสต์มาส ที่จัดเตรียม
ไว้ 

ด้านคุณภาพ 
1. เด็กได้เรียนรู้ และร่วมพิธีกรรมฝากตัวไว้

กับแม่พระอย่างเหมาะสมในโอกาสเปิด
ปีการศึกษา 

2. เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพ่ิม
มากขึ้น และรู้จักให้ความเคารพต่อพระ
รูปและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

3. เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อย
ละ 100 ได้เรียนค าสอนและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสม 

4. เด็กได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาวัน
คริสต์มาสจากบรรยากาศที่จัดเตรียมไว้ 

- การตรวจใบเช็ครายชื่อ
นักเรียนคาทอลิก 
 
- ตรวจแบบสอบถาม 
 
 
- ตรวจแบบสอบถาม 
 
 
 
- ตรวจแบบสอบถาม 
 
 
 
 
- การทดสอบด้วยค าถาม   
  เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
- ทดสอบด้วยบทภาวนาสั้น ๆ 
 
 

- ตรวจแบบสอบถาม 
 

 

- ตรวจแบบสอบถาม 
 

- ใบเช็ครายชื่อเด็กคาทอลิก 
 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
- แบบทดสอบถาม–ตอบ 
 
-บทสวดภาวนา 
 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

297 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์และปฏิบัตตินได้อย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรม 

 
 
 

ลงชื่อ...................................................  
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า ) 

                                   หัวหน้าโครงการ 
 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………………………....... 
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า )                ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
       …………./……………/………….               …………./……………/…………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



298 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 

 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ   เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา   งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่       3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่     12  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่ 10 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้างาน นางสาวจีรนุช   ทาค า 
ระยะเวลาด าเนินงาน  31  พฤษภาคม  2559 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1.  หลักการและเหตุผล      
          การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย เด็กท่ีอยู่ในช่วงเรียนส่วนมากจะนับถือศาสนาอ่ืน ซึ่งควรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา
คริสต์ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมด้วยคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการร่วมพิธีกรรม 
ทางศาสนาตามโอกาสที่เหมาะสม โดยการจัดกิจกรรมพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา เพ่ือเป็นการฝากตัวเด็ก ครู 
ผู้บริหารไว้ในความคุ้มครองของแม่พระ และสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมขณะร่วมกิจกรรม จึงเห็นควรที่จะจัด
กิจกรรมนี้ต่อไป 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม  ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่เด็ก 
ความมีเหตุผล  - การร่วมพิธีกรรม ทางศาสนาตามโอกาสที่เหมาะสม 
การมีภูมคุ้มกันในตัวท่ีดี - เพ่ือเป็นการฝากตัวเด็ก ครู ผู้บริหารไว้ในความคุ้มครองของแม่พระ 
เงื่อนไขคุณธรรม -  ความเชื่อศรัทธา 
 -  การไตร่ตรอง และการภาวนา      
เงื่อนไขความรู ้  - มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เด็กปฏิบัติตนขณะเข้าร่วมกิจกรรมพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
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3.  เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ  เด็กร้อยละ 100 มีความวางใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและปฏิบัติ 
     ตนได้อย่างเหมาะสม 

ด้านคุณภาพ เด็กได้เรียนรู้ และร่วมพิธีกรรมฝากตัวไว้กับแม่พระอย่างเหมาะสมในโอกาสเปิดปี 
การศึกษา 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานวจนพิธีการม
เปิดปีการศึกษา 
 
 

1. วางแผน 
    - ประชุมก าหนดวันจัดงาน 
    - ก าหนดรูปแบบของการจัดงาน 
2. ด าเนินการตามแผน 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ครูและเด็ก 
      ทราบ 
    - ฝึกซ้อมวจนพิธีกรรมเตรียมเพลง 
    - จัดสถานที่และเตรียมดอกไม้ 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินความพึงพอใจของครูและ 
      เด็ก 
4. สรุป 
    - สรุปและรายงานผลการจัดงาน 

 
200 

 
 
 
 
 

 
พ.ค. 59 

 
 
 
 

30 พ.ค. 59 
 
 

มิ.ย. 59 
 
 

มิ.ย. 59 

 
นางสาวจีรนุช 

 
 
 
 
 

5. งบประมาณ     200    บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ  
        เด็กร้อยละ 100 มีความวางใจกับการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กได้เรียนรู้ และร่วมพิธีกรรมฝากตัวไว้
กับแม่พระอย่างเหมาะสมในโอกาสเปิดปี
การศึกษา 

 
- ตรวจสมุดส ารวจการมาเรียน 
 
 
 
- ตรวจแบบสอบถาม 

 
- สมุดส ารวจการมาโรงเรียน 
 
 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ 
 -  



300 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 

8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
       ครูและเด็กเข้าร่วมพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาอย่างส ารวมด้วยความเหมาะสม 

 
 
 

ลงชื่อ...................................................  
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า ) 

                                       หัวหน้างาน 
 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………………………....... 
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า )                ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
       …………./……………/………….               …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา   งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายในโรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 

เรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 46  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 47  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ 

ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่ 2 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้างาน นางสาวจีรนุช   ทาค า 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16  พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
          เนื่องจากโรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ด าเนินการโดยบาทหลวง เด็กที่อยู่ในโรงเรียนส่วนมาก
จะนับถือศาสนาอื่น จึงจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก  ซึ่งเด็กควรจะได้เรียนรู้ถึงประวัติ
ของบุคคลส าคัญของศาสนาและสถานที่ส าคัญที่ต้องเคารพในโรงเรียน ดังนั้นกลุ่มงานจิตตาภิบาลจึงจัดกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  - เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม  ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่นักเรียน 
ความมีเหตุผล   - ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
การมีภูมคุ้มกันในตัวท่ีดี   - การจัดกิจกรรม เป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับเด็กเต็มศักยภาพ  

  ส่งผลให้เด็กมีทักษะและทัศนคติที่ดี  ต่อการเรียนรู้ 
เงื่อนไขคุณธรรม   -  ความเชื่อศรัทธา  
    -  ความสุภาพถ่อมตน        
เงื่อนไขความรู้   - ความรอบรู้เก่ียวกับคริสต์ศาสนา 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เด็กที่ใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัวเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลที่ส าคัญของศาสนาคริสต์  ปฏิบัติตนได้อย่าง

เหมาะสมตามวัย  

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   เด็กร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลส าคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ    เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพ่ิมมากข้ึน และรู้จักให้ความเคารพต่อพระรูปและ 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์                                                                                                                                                                                                                  
4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานแหล่งเรียนรู้
ของศาสนา
ภายในโรงเรียน 

1. วางแผน 
    - วางแผนและเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินการตามงาน 
    - จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 
    - พาเด็ก อ.1- อ.3 ไปเรียนรู้ตาม 
      แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับศาสนา 
      คริสต ์
3. ประเมินผล 
    - ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    - สรุปและรายงานเมินผลการ 
      ด าเนินงาน 

 
 
 

550 
 
 
 
 
 

 
พ.ค. 59 

 
 

พ.ค.59 – มี.ค.60 
 
 

ก.พ. 60 
 

มี.ค. 60 
 

 
นางสาวจีรนุช 

 
 

5. งบประมาณ    550 บาท 

6.  ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 100 มีความรู้ เกี่ยวกับบุคคลส าคัญ
สามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ ได้อย่าง
เหมาะสม 
ด้านคุณภาพ     
         เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพิ่มมากขึ้น และ
รู้จักให้ความเคารพต่อพระรูปและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์                                                         

 
- ตรวจแบบสอบถาม 
 
 
 
- ตรวจแบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้  
    -  
8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
        เด็กได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ของศาสนาคริสต์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................  
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า ) 

                                       หัวหน้างาน 
 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………………………....... 
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า )                ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
       …………./……………/………….               …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา งานการเรียนค าสอน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่       3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 12  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่  5 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้างาน นางสาวจีรนุช   ทาค า 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16  พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
          ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงวัย เด็กมีการพัฒนาการด้าน
สังคมประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ โดยพัฒนาด้านสังคมควบคู่กับการเรียนรู้ของคนทุก
กลุ่มวัยตลอดชีวิต จึงได้จัดกิจกรรมเรียนค าสอน มีการเรียนค าสอน การร่วมปฏิบัติศาสนกิจ  โดยส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักหลักธรรม และปฏิบัติตามหลักของศาสนาเพ่ือพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันในชุมชนตามวัฒนธรรมประเพณี  
มีการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง   

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม  ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่เด็ก 
ความมีเหตุผล  - ส่งเสริมให้เด็กคาทอลิกรู้จักหลักธรรมค าสอน และสวดภาวนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว - เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึงการเรียนค า   

  สอน เพ่ือพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
เงื่อนไขคุณธรรม - ความเชื่อศรัทธา 
   - การไตร่ตรองและการภาวนา 
 - การงาน/หน้าที่     
เงื่อนไขความรู ้  - มีความรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้เด็กรู้บทบาทหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่ด ี  
2.  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึงหลักธรรมค าสอนของศาสนา

คริสต์ และสวดบทภาวนาสั้น ๆ ได้เหมาะสมตามวัย  
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อยละ 100 ได้เรียนค าสอนและปฏิบัติตนตามบทบาท  

หน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม 
 ด้านคุณภาพ เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึงหลักธรรมค าสอนของศาสนาคริสต์ และ 

สวดบทภาวนาสั้น ๆ ได้เหมาะสมตามวัย                                                  

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานการเรียน
ค าสอน 

1. วางแผน 
    - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินการตามแผน 
    - เรียนค าสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใน 
      ทุกวันศุกร์ 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    สรุปและรายงานผลการจัดงาน 

  
พ.ค. 59  

 
มิ.ย.59 – ก.พ. 60 

 
 

ก.พ. 60 
 

มี.ค. 60 

 
นางสาวจีรนุช 
 
 

5. งบประมาณ      -    

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ         
       เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1 - 3  ร้อยละ 100 
ได้เรียนค าสอนและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ       
       เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึง
หลักธรรมค าสอนของศาสนาคริสต์ และสวดบทภาวนา
สั้น ๆ ได้เหมาะสมตามวัย                                                 

 
- การตรวจใบเช็ครายชื่อ 
  นักเรียนคาทอลิก 
 
 
- การทดสอบด้วยค าถาม 
  เหมาะสมกับวัยของ 
  นักเรียน 

 
- ใบเช็ครายชื่อเด็กคาทอลิก 
 
 
 

- แบบทดสอบถาม–ตอบ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้  
  -  
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8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ และบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติตนตามศาสนกิจและอยู่ร่วมกัน
ในชุมชน สังคมอย่างมีความสุข 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................  
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า ) 

                                       หัวหน้างาน 
 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………………………....... 
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า )                ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
       …………./……………/………….               …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา    งานการจัดบรรยากาศงานวันคริสต์มาส 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560 
เป้าหมายที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  ชื่นชม ศิลปะ  ดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่ 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้างาน   นางสาวจีรนุช  ทาค า 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเดินงาน 1 ธันวาคม - 25 ธันวาคม 2559 
สถานที่ด าเนินงาน  หน้าอาคารอันนา และอาคารยอแซฟ 

1. หลักการและเหตุผล 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชื่นชม ศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ เนื่องจากวันที่ 
25 ธันวาคม ของทุกปีถือว่าเป็นวันส าคัญส าหรับชาวคริสต์ คือ ประเพณีฉลองวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นการฉลองการ
ประสูติของพระเยซูเจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความชื่อชมยินดี ความรัก ความสามัคคี และสันติลงมาสู่ชาวโลก 
และเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข และสมควรที่จะมีการเฉลิมฉลองเพ่ือแสดงความยินดี ทางเรียนจึงจัดกิจกรรมการจัด
บรรยากาศวันคริสต์มาสขึ้นเพ่ือให้เด็กเห็นความส าคัญของวันนี้ และผู้เรียนทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับวัน
คริสต์มาส 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  - เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม  ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่เด็ก 
ความมีเหตุผล   - ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
การมีภูมคุ้มกันในตัวท่ีดี  - การจัดกิจกรรม เป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับเด็กเต็มศักยภาพ  

  ส่งผลให้เด็กมีทักษะและทัศนคติที่ดี  ต่อการเรียนรู้ 
เงื่อนไขคุณธรรม   - ความเชื่อศรัทธา 
    - ความยินดี 
    - ความหวัง 
เงื่อนไขความรู้   - ความรอบรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เด็กทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส  
2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กสนุกสนานรื่นเริงกับบรรยากาศวันคริสต์มาส  
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3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศวันคริสต์มาสโดยการเดินชม ถ้ า ดาว และต้น 

คริสต์มาสที่จัดเตรียมไว้ 
ด้านคุณภาพ เด็กได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาสจากบรรยากาศท่ีจัดเตรียมไว้ 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานจัดบรรยากาศ 
วันคริสต์มาส 
 

1. วางแผน 
    - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินการตามแผน 
    - การจัดบรรยากาศ วันคริสต์มาส 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินความพึงพอใจของครแูละ 
      ผู้เรียน 
4. สรุป 
    - สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
      งาน 

 
 
 

550 
 
 

พ.ค. 59 
 
 

1– 25 ธ.ค.59 
 

ธ.ค.59 
 

ธ.ค.59 

นางสาวจีรนุช 
 
 
 

5. งบประมาณ   550   บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ100 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสโดยการเดินชม ถ้ า ดาว และ 
ต้นคริสต์มาส ที่จัดเตรียมไว้ 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กได้ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาวัน
คริสต์มาสจากบรรยากาศที่จัดเตรียมไว้ 

 
- ตรวจสอบแบบสอบถาม 

 
 
 

  - ตรวจสอบแบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีมีส่วนร่วมในโครงการนี้  
ผู้ปกครอง 
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8. ผลที่คาดว่าได้รับ  
เด็ก ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมชมบรรยากาศวันคริสต์มาส และรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 

ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นด้วยความสนุกสนานรื่นเริง 
 

 
 

ลงชื่อ......................................................  
           ( นางสาวจีรนุช   ทาค า ) 

                                       หัวหน้างาน 
 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………………………....... 
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า )                ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
       …………./……………/………….               …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   อาสาท าดี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7   โครงการกิจกรรมที่ 4 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวจีรนุช ทาค า 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16 พฤษภาคม 2559 – 31 มี.ค. 2560 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
นอกจากสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่นักเรียนจะได้รับแล้ว เด็กควรมีพัฒนาการด้าน

สังคม เด็กจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และจิตสาธารณะ เป็น
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และ
สังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน ที่จะร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรม บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาอาศัยกันและเด็กจ าเป็นต้องได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสุขนิสัยที่ดีในชีวิตที่ไม่ประมาท และปลูกฝังให้รู้ จักการประหยัดและอด
ออมตั้งแต่วัยเด็ก 

โรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติ ของนักเรียนที่มีความเสียสละ 
ยินดีช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งเสริมให้มีสุขภาพจิต และชีวิตอ่ิมเอิบ มีความสุขทั้งกาย และใจ จาก
การเป็นผู้ให้และผู้รับ รู้จักความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และรู้จักการประหยัดอดออมเพ่ือเป็นมนุษย์ ที่เพียบพร้อม
และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม  ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่เด็ก 
ความมีเหตุผล  - ส่งเสริมให้เด็กรู้จักมีน้ าใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน  มีความซื่อสัตย์ 
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี - เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมในสังคม 
เงื่อนไขคุณธรรม  - การมีมโนธรรมเที่ยงตรง มีวิจารณญาณ และความกล้าหาญเชิงศีลธรรม 
   - ความซื่อตรง 
   - การรับใช้ 
   - ความเมตตา 
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   - ความเรียบง่าย ความพอเพียง       
เงื่อนไขความรู ้  - มีความรู้และตระหนักถึงการท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมเด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมดีเป็นประโยชน์ รู้จักเสียสละ ยินดีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส 
และทมีน้ าใจ มีความสามัคคี รู้จักอุทิศตน ด้วยความศรัทธา มีส่วนร่วมในการสร้างสังคม ที่นักเรียน
อาศัยอยู่ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักพ่ึงพาอาศัยกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย 
3. เป้าหมาย 

เป้าหมายด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 บันทึกความดีที่ตนได้ปฏิบัติต่อผู้อื่น ด้วยความเสียสละ 
    ลงในแบบบันทึกความดี 

เป้าหมายด้านคุณภาพ   เด็กมีคุณชีวิตและจิตใจที่ดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสังคมให้มีความสุข 
ยั่งยืนใช้ความมีจิตส านึกและจิตสาธารณะ ในการสร้างสังคมให้ดียิ่งขึ้น  

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานบันทึกความดี 1. วางแผน 
    - วางแผนการจัดการกิจกรรม  
    - น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    - ด าเนินงานจดบันทึกความดีที่เด็กได้ 
      ท าในแต่ละวัน 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินบันทึกความดี 
    - ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุปและรายงานการประเมินงาน 

 
 
 
 

 
480 

 
พ.ค.59 

 
 

มิ.ย.59–ก.พ.60 
 

 
ก.พ.60 

 
มี.ค.60 

นางสาวจีรนุช 
 
 
 

งานนักประหยัด
ตัวน้อย 

1 วางแผน 
   - วางแผนการจัดกิจกรรมการออม 
     เงินใส่กระปุก 
   - น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2 ด าเนินการตามแผน 
   - ด าเนินงานและจัดกิจกรรมตามแผน 
3 ประเมินผล 
   - ประเมินสมุดบันทึกการออม 
   - ประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 

170 

พ.ค.59 
 

นางสาวจีรนุช 
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4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 4 สรุป 
   - สรุปและรายงานประเมินผลการจัดงาน 

 

 
 

มี.ค.60 
 

นางสาวจีรนุช 
 

5. งบประมาณ    550   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้  
-  

8. ผลที่คาดว่าได้รับ  
เด็กมีจิตส านึกที่ดี สามารถประพฤติตนเป็นคนดี รู้จักประหยัดอดออม มีความซื่อสัตย์ มีน้ าใจ รู้จัก

เสียสละ ยินดีช่วยเหลือ ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่ 

 
ลงชื่อ......................................................  
            ( นางสาวจีรนุช   ทาค า ) 

                                         หัวหน้างาน 

 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………………………....... 
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า )                ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
       …………./……………/………….               …………./……………/…………. 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาน 

1. เด็กร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ใน
สังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ รู้จัก
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

2. เด็กร้อยละ 100  มีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงรู้จักประหยัด อดออม 

ด้านคุณภาพ 
1.   เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ในสังคม มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น
ได้ดีขึ้น 

2.   เด็กมีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จัก
ประหยัด อดออม 

 
- ตรวจสอบบันทึกความดี 
 
 
- ตรวจสอบบันทึกการออม 
 
 
 
- ตรวจสอบแบบสอบถาม 
 
- ตรวจสอบแบบสอบถาม 

 
- แบบบันทึกความดี 
 
 
- สมุดบันทึกการออม 
 
 
 
- แบบสอบถามความพึง 
  พอใจ 
- แบบสอบถามความพึง 
  พอใจ 
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ชื่อโครงการ   อาสาท าดี    งาน บันทึกความดี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7   โครงการกิจกรรมที่ 4 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้างาน   นางสาวจีรนุช  ทาค า 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16 พฤษภาคม  2559 - 31  มี.ค. 2560 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

นอกจากสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่นักเรียนจะได้รับแล้ว เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
แล้วยังจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และจิตสาธารณะ เป็น
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และ
สังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน ที่จะร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรม จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรม บนพื้นฐานการพึ่งพาอาศัยกัน 

โรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะให้เด็กเป็นคนดีจึงได้
จัดท ากิจกรรมบันทึกความดี เพ่ือปลูกจิตส านึก  ส่งเสริม การปฏิบัติดี ของนักเรียนที่มีความเสียสละ ยินดี
ช่วยเหลือสังคม และ ผู้อ่ืน โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งเสริมให้มีสุขภาพจิต มีความสุขทั้งกายและใจ จากการเป็น
ผู้ให้และผู้รับ เป็นมนุษย์ ที่เพียบพร้อมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม  ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่เด็ก 
ความมีเหตุผล  - ส่งเสริมให้เด็กรู้จักมีน้ าใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัยในสังคมและรู้จักมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 
เงื่อนไขคุณธรรม  - การมีมโนธรรมเที่ยงตรง มีวิจารณญาณ และความกล้าหาญเชิงศีลธรรม 

 - ความซื่อตรง 
 - การรับใช้ 
 - ความเมตตา 

เงื่อนไขความรู้  - มีความรู้และตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นคนดีความมีน้ าใจในการช่วยเหลือผู้อื่น 

 



314 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม  
2. เพ่ือให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปัน  
3. เพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้  

3. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ในสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ รู้จัก 

ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
ด้านคุณภาพ  เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ในสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือ 

แบ่งปันผู้อื่นได้ดีขึ้น 
4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
บันทึกความดี 1. วางแผน 

    - วางแผนการจัดการกิจกรรม  
    - น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    - ด าเนินงานและจัดกิจกรรมตาม 
      งาน 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินบันทึกความดี 
    - ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    - สรุปผลและรายงานการประเมิน 
      งาน 

480 
 
 
 
 

พ.ค. 59 
 
 

มิ.ย.59– ก.พ.60 
 

 
ก.พ.60 

 
 

มี.ค.60 

นางสาวจีรนุช 

5. งบประมาณ     480    บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้  
- 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาน 
        เด็กร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ใน
สังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ในสังคม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้ดีขึ้น 

 
- ตรวจสอบบันทึกความดี 
 
 
- ตรวจสอบแบบสอบถาม 

 
- แบบบันทึกความดี 
 
 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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8.  ผลที่คาดว่าได้รับ  
 เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่รู้จักปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มีสุขนิสัยที่ดี รักความสะอาดและ อยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
 

 

ลงชื่อ......................................................  
           ( นางสาวจีรนุช   ทาค า ) 

                                       หัวหน้าโครงการ 

 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………………………....... 
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า )                ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
       …………./……………/………….               …………./……………/…………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



316 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 

 

 

 

ชื่องาน    นักประหยัดตัวน้อย 
มาจากโครงการ   อาสาท าดี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.3  โครงการกิจกรรมที่ 4 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้างาน   นางสาวจีรนุช  ทาค า 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

นอกจากสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่เด็กจะได้รับแล้วผู้ยังต้องมีพัฒนาการด้านสังคม 
จึงจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสุขนิสัยที่ดีในชีวิตที่ไม่ประมาท และปลูกฝังให้
รู้จักการประหยัดและอดออม 

โรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะให้ผู้เรียนเป็นคนดีจึง
ได้จัดท ากิจกรรมนักประหยัดตัวน้อย เพ่ือปลูกจิตส านึก  ส่งเสริม การปฏิบัติดี ของผู้เรียนที่มีความประหยัดอด
ออม ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ และน าเงินที่เหลือจากการใช้เก็บออมไว้ด้วยการหยอดกระปุกออมสิน ให้เด็กรู้จัก
ออมเงินไว้ใช้ยามจ าเป็น อันเป็นการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจและยั่งยืน 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  - เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม  ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่เด็ก 
ความมีเหตุผล   - ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม  ใช้จ่ายอย่างพอเพียง 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี         - เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการประหยัดอดออม 
เงื่อนไขคุณธรรม   - ความเรียบง่าย  ความพอเพียง  
เงื่อนไขความรู ้   - มีความรู้และตระหนักในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบใช้จ่ายอย่าง 
      ประหยัด 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กมีความรับผิดชอบ มีความประหยัด  มัธยัสถ์ และรู้จักความพอเพียง 
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3. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ  เด็กร้อยละ 100  มีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัด อดออม 
ด้านคุณภาพ  เด็กมีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัด อดออม 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

นักประหยัดตัว
น้อย 

1 วางแผน 
   - วางแผนการจัดกิจกรรมการออม 
     เงินใส่กระปุก 
   - น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2 ด าเนินการตามแผน 
   - ด าเนินงานการฝึกให้เด็กน าเงินที่ 
     เหลือมาหยอดใส่กระปุกออมสิน  
     และมีการจดบันทึกของแต่ละเดือน 
3 ประเมินผล 
   - ประเมินสมุดบันทึกการออม 
   - ประเมินความพึงพอใจ 
4 สรุป 
   - สรุปและรายงานประเมินผลการจัด 
     งาน 

170 พ.ค. 59 
 
 

มิ.ย.59-ก.พ.60 
 
 

ก.พ.60 
 
 

มี.ค.60 

นางสาวจีรนุช 

5. งบประมาณ         170   บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ 
 - ผู้ปกครอง 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ  
        เด็กร้อยละ 100  มีความรับผิดชอบ   ใช้ชีวิต
อย่างพอเพียงรู้จักประหยัด อดออม 
ด้านคุณภาพ  
        เด็กมีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จัก
ประหยัด อดออม 

 
- ตรวจสอบบันทึกการออม 
 
 
-  ตรวจสอบแบบสอบถาม 

 
- แบบบันทึกการออม 
 
 
- แบบสอบถามความพึง

พอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าได้รับ  
เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่รู้จักปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มีสุขนิสัยที่ดี รักความสะอาดและ อยู่ใน

สังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
 

 

ลงชื่อ......................................................  
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า ) 

                                       หัวหน้างาน 

 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ …………………………………………....... 
         ( นางสาวจีรนุช   ทาค า )                ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
       …………./……………/………….               …………./……………/…………. 
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บทท่ี  4 
  การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

 
4.1 การประเมินระดับคุณภาพงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีประเด็นการพิจารณา 

    การให้คะแนนและระดับคุณภาพโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา  จะต้องสามารถท าได้ถูกต้องเป็น
แนวทางเดียวกัน  สรุปภาพรวม ได้ดังนี้ 
 
1. การค านวณคะแนนและระดับคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม ด้านปริมาณ โดยใช้สูตร 

ร้อยละด้านปริมาณ  =      จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  100 
  

    จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 
2. การค านวณคะแนนและระดับคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม ด้านคุณภาพ (ความพึงพอใจของผู้ที่

เกี่ยวข้อง)  
2.1 ระดับคุณภาพของแต่ละข้อ 

1)  น าผลรวมของจ านวนผู้ตอบ    ค่าระดับคุณภาพ 
2)             ผลรวมแต่ละระดับคุณภาพ  

   จ านวนข้อของแบบส ารวจ/แบบสอบถาม 
 

2.2  สรุประดับคุณภาพ   
              ผลรวมระดับคุณภาพของแต่ละข้อ  

   จ านวนข้อของแบบส ารวจ/แบบสอบถาม 
  

2.3 ร้อยละคุณภาพ 
                    ระดับคุณภาพ   100 
                                                                            5 (ค่าระดับคุณภาพ สูงสุด) 

 
3. การประเมินระดับคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ ร้อยละคุณภาพ 
4.50 – 5.00 5 ดีเยี่ยม ร้อยละ   95      ของระดับคุณภาพท่ีก าหนดไว้ 
3.50 – 4.49 4 ดีมาก ร้อยละ 85 – 94 ของระดับคุณภาพท่ีก าหนดไว้ 
2.50 – 3.49 3 ดี ร้อยละ 75 – 84  ของระดับคุณภาพท่ีก าหนดไว้ 
0.50 – 2.49 2 พอใช้ ร้อยละ 65 – 84  ของระดับคุณภาพท่ีก าหนดไว้ 
0.00 –0.49 1 ปรับปรุง ร้อยละ 55 – 64  ของระดับคุณภาพท่ีก าหนดไว้ 

4. การประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
2. มีการประชุมด าเนินการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ก าหนดวันเวลาชัดเจน 
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3. มีการติดตามตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานว่าบรรลุ/ไม่บรรลุ ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
5. มีการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมและน าผลไปใช้อย่างชัดเจน 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
4 มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี  ข้อ ร่อยรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ 
3 มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี 2 ข้อ ร่อยรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่

สามารถตรวจสอบได้ 
2 มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี 3 ข้อ ร่อยรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่

สามารถตรวจสอบได้ 
1 มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ ทุกข้อรายการร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏที่ยังขาดความชัดเจน 

ไม่สามารถตรวจสอบได้ 
 
การก ากับติดตาม 

1. ปรับปรุงเครื่องมือควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผนงานให้ใช้ได้คล่องตัว  
ตรวจสอบการด าเนินการได้เป็นระยะ 

2. จัดท าเครื่องมือก ากับ  ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน  เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียน 

3. ก ากับติดตาม โดยใช้การประชุม   
4. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแต่ละครั้ง ใช้แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 
การตรวจสอบ และทบทวน 

1. ตรวจสอบคุณภาพภายใน   
1.1 บุคลากรทุกคนตรวจสอบ  รวบรวมข้อมูล การด าเนินงานและผลการด าเนินงานเพ่ือน าข้อมูลใช้ใน

การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานโดยจัดท าเอกสารประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกขั้นตอน 
1.2 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  และเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
2. ตรวจสอบคุณภาพภายนอก   โดยคณะผู้ประเมินจาก  สมศ.   

 
การประเมินผลและรายงาน 

1. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม  ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
2. รายงานผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี  คือ ปี 2556- 2560 
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4.2 แบบก ากับ  ติดตาม ประเมิน 
ธ.ศ. 1    แบบขออนุมัติโครงการ 
ธ.ศ. 2    รายละเอียดโครงการ 
ธ.ศ. 3    รายงานสรุปประเมินผลการปฏิบัติ โครงการ / กิจกรรม / งาน  
ธ.ศ. 4    สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและ  ความพึงพอใจ  
ธ.ศ. 5    สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ/ กิจกรรม /งาน 
ธ.ศ. 6    ภาพกิจกรรม 
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4.3 ค าชี้แจงการใช้เอกสาร แบบก ากับ  ติดตาม ประเมิน 

1. แบบขออนุมัติโครงการ / กิจกรรม  ( ธ.ศ.1 ) 
ใช้เมื่อต้องการขออนุมัติท าโครงการ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี  หรือเร่งด่วน  พร้อมแนบรายละเอียดของ 

โครงการ ในการยื่นขออนุมัติ 
2. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม   ( ธ.ศ.2 ) 

เป็นรายละเอียดของ โครงการ กิจกรรม ในการยื่นขออนุมัติ 
3. รายงานแผนการด าเนินงาน  และแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม (ธ.ศ.3 ) 

ใช้ส าหรับรายงานแผนการด าเนินงาน  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และวิธีการด าเนินงาน / โครงการ /
กิจกรรม   และใช้ส าหรับรายงานสรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดงาน / โครงการ /กิจกรรม  พร้อมเอกสาร
หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมด  ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  และผู้อ านวยการ 

4. สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม  (ธ.ศ.4) 
5. สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ  /กิจกรรม  (ธ.ศ.5) 

ใช้ส าหรับรายงานรายละเอียดการใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม 
6. แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ  งาน  กิจกรรม (ธ.ศ.6) 

ใช้ส าหรับขอเสนอซื้อ/ เบิกเงินงบประมาณโครงการ /งาน /กิจกรรม 
7. ภาพกิจกรรม (ธ.ศ.7) 

เป็นภาพถ่ายขณะท ากิจกรรมต่าง ๆของ โครงการ /กิจกรรม นั้นๆ เพียง 3 – 4 ภาพ เห็นร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 
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       โรงเรียนธีรศาสตร์ 
       วันที่          เดือน               พ.ศ.     
 

เรื่อง ขออนุมัติการด าเนินโครงการ     
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ธ.ศ.2 โครงการ……………………………………………………………………….. 

ด้วยข้าพเจ้า........................................................................   
ผู้รับผิดชอบ   โครงการ………………………………… 
ลักษณะของโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่องจากโครงการ.................................. 
โดยได้ผ่านการพิจารณาหลักการไปแล้วนั้น  ขณะนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเริ่มด าเนินโครงการ 
วันที่...........เดือน........................ พ.ศ.  .................        ถึงวันที่...........เดือน...................... .. พ.ศ.  .................             
ตามเอกสารรายละเอียดประกอบมาด้วยแล้ว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนุมัติสั่งการต่อไป 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
  
      ลงชื่อ.......................................................... 
            (                                         ) 
      ต าแหน่ง..................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธ.ศ.1 

 

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
.......................................................................... ....... 
…………………………………………………........................... 
 
ลงชื่อ 

(..........................................................) 
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน................................... 

……….. /………../ ……….. 

            ความคิดเห็นของผู้อ านวยการ 
    อนุมัติ  ................................................... 
    ไม่อนุมัติ…………………………………………… 
                    
ลงชื่อ  
             (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา)              
           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ……… / ……………../ ………….. 
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ชื่อโครงการ    ……………………………………………………………………… 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556 - 2560 
เป้าหมายที่ ............   ………………………………………………………………………  
ยุทธศาสตร์ที่ ............   ……………………………………………………………………… 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ .......  
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ ........ โครงการกิจกรรมที่ .......  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ……………………………………………………………………… 
หัวหน้าโครงการ    ……………………………………………………………………… 
ลักษณะโครงการ   ……………………………………………………………………… 
ระยะเวลาด าเนินการ   ……………………………………………………………………… 
สถานที ่    ……………………………………………………………………… 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ …………………………………………………………………………………………………………………… 
ความมีเหตุผล  …………………………………………………………………………………………………………………… 
การมีภูมคิุ้มกันที่ดีในตัว …………………………………………………………………………………………………………………… 
เงื่อนไขคุณธรรม  …………………………………………………………………………………………………………………… 
เงื่อนไขความรู ้  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ธ.ศ.2 

ถ้าเป็นตัวลูก  
ชื่อโครงการ.............. งาน/กจิกรรม............... 
เช่น  โครงการรักษ์ภาษาไทย  งานวันสุนทรภู่ 
ไม่ใช้ค าว่า  มาจากโครงการ .......... 

ใส่เฉพาะตัวเลข 

เงื่อนไขคุณธรรม  ให้เลือกคุณค่าพระวรสาร 21 ประการ 
อยู่ด้านหลังปฏิทินปฏิบัติงาน(ทุกคนได้รับแจกแล้ว) 
เลือกสัก 1 ข้อเป็นอย่างน้อย   น ามาใส่ เพิ่มเติมไว้   
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2. วัตถุประสงค์    (สอดคล้องกับเป้าหมาย) 
 1)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. เป้าหมาย  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์) 
เป้าหมายด้านปริมาณ       

   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เป้าหมายด้านคุณภาพ  
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
 

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน 
(ระบุให้ชัดเจนทีละกิจกรรม  

แบบ PDCA) 

งบประมาณ 
(ตาม

แผนพัฒนา) 

ระยะเวลา 
(ตาม 
ปฏิทิน

นโยบาย) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

5. งบประมาณ 
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6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
  (สอดคล้องตัวชี้วัดความส าเร็จด้าน
ปริมาณ  และการด าเนินกิจกรรม)  
  
ด้านคุณภาพ 
   (สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จด้าน
คุณภาพ และความพึงพอใจผลการจัด
กิจกรรม) 

-การสังเกต 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ 
 
 
-ส ารวจ 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต/ผู้สังเกต
ได้แก่…………. 
- ตารางตรวจสอบ 
 
-แบบส ารวจ   
-แบบสอบถาม 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
                  ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ  
   (.......................................................) 

                                    หัวหน้าโครงการ 
 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
      (                                    )          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
   หัวหน้ากลุ่มงาน…………………………           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
                 …………./……………/…………. 
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รายงานสรุปประเมินผลการปฏิบัติ (โครงการ  กิจกรรม  งาน)…………………………………………… 
 
1. สรุปผลการด าเนินงาน   
 อธิบายการด าเนินงาน………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. สรุปผลตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย เชิงปริมาณ การด าเนินงาน และ ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1. ................................................................................................ .....ร้อยละ...............  
2. ....................................................................................................ร้อยละ..............  
3. ....................................................................................................ร้อยละ..............  

สรุปเฉลี่ยร้อยละ .......................   ระดับคุณภาพ .................      
 

3. สรุปผลความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการด าเนนิงาน  (จาก ธศ.4 ) 
1……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
2……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
3.……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
4……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
5……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
    สรุปเฉลี่ยร้อยละ.........................  ระดับคุณภาพ ..............................   
 

4. ตอบสนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จาก ธศ.4 เขียนระบ)ุ   
……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………      
    สรุปร้อยละ………        ระดับคุณภาพ...........  

5. ตอบสนองอัตลักษณ์ของโรงเรียน (จาก ธศ.4เขียนระบุ)   
    ……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
         สรุปร้อยละ..........       ระดับคุณภาพ...........  
6. การประเมิน  (ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ก าหนดไว้ร้อยละ 93 ) 
            บรรลุ         ผลการประเมิน  ร้อยละ ................... ระดับคุณภาพ ................ แปลผล ................. 
            ไม่บรรลุ      ผลการประเมิน  ร้อยละ .................... ระดับคุณภาพ ............... แปลผล .................   
 
 
 
 

ธ.ศ.3 
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7. งบประมาณ    

ล าดับ
ที ่

รายการ 

งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ 
รัฐบาล/

หน่วยงาน
ภายนอก 

ผู้ปกครอง โรงเรียน 
งบประมาณ
สนับสนุน 

งบประมาณ
โรงเรียน 

1       
2       

3       

4       

รวม      
  
คงเหลือ/จ่ายเกิน  งบประมาณสนับสนุน.........................บาท  งบประมาณโรงเรียน.......................บาท 
 
8. ปัญหาและอุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. แนวทางในการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       
 
       ลงชื่อ  

         (………………………..……………….) 
               ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          ………….. / ………… /  ………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             ลงชื่อ .................................................. 
           (..........................................................) 
        หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน........................... 

     …....…../ …....…/ ….....… 

 

   ลงชื่อ .......................................................  
                        (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
                           .……. / …………./ ………. 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
โครงการ   กิจกรรม....................................... 

ระหว่างวันที่ ................................... 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการด าเนินงานของกิจกรรม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า    
5 ระดับ  ซึ่งมีความหมายดังนี้  
 5   หมายถึง   ดีเยี่ยม          4   หมายถึง    ดีมาก 
  3   หมายถึง   ดี        2  หมายถึง    พอใช้ 
  1   หมายถึง   ปรับปรุง 
ผู้ตอบแบบสอบถาม    นักเรียน          ครู           ผู้ปกครอง           ชมุชน/องค์กร/หน่วยงาน 
 

 
รายการประเมิน 

(สอดคล้องกับด้านคุณภาพ  การด าเนินงานกิจกรรม  
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ  ที่ปรากฏ 

ด้านความพึงพอใจ  ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน) 

ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

 
ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

คุณภาพ 
 

5 4 3 2 1 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
สรุป/เฉลี่ย 

 

       

                                            จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  _______ คน 

ธ.ศ.4 
สรุปแบบสอบถาม   ใชต้ัวเลขที่นับ
ได้จากแบบสอบถามมาสรุปใส่  จะใส่
เป็นจ านวนนับ หรือ ค่าระดับก็ได ้

เครื่องมือที่ใช้สอบถาม  เรยีกวา่ 

แบบสอบถาม ใช้    ตามระดับค่า 
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รายรับ – รายจ่าย โครงการ งาน  กิจกรรม.............................. 
ระหว่างวันที่   .................................................... 

 
รายละเอียดการใช้จ่าย 

รายรับ จ านวนเงิน รายจ่าย จ านวนเงิน 
    
    
    
    
    

    
    

รวมเงิน  รวมเงิน  
 
หักแล้ว  คงเหลือ    จ่ายเกิน  จ านวน.....................บาท  (................................................................)  
 

 
 
                                               
ลงชื่อ            ลงชื่อ 
       (                                      )                  (นางอารยา   มนิราช) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ งาน กิจกรรม....                                    ผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายเงิน 

  

 
รบัทราบ        รับทราบ 
ลงชื่อ                                                                              ลงชื่อ 
              (                                      )                                     (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
              หัวหน้ากลุ่มงาน......................                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
                  …………./…………../………                                 …………./…………../……… 

 
      
 
 
 
 

ธ.ศ.5 
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แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ  โรงเรียนธีรศาสตร ์

 

วันที่...............เดือน.................................................พ.ศ. 2559 
 

เรื่อง        ขอเสนอซื้อ/เบิกเงิน  (วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ของรางวัล)................................................................ 
เรียน       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

 ด้วยข้าพเจ้า  นาย/นางสาว/นาง..................................................นามสกุล...............................................  
ขอเสนอซื้อเพ่ือสนับสนุนการจัด โครงการ.......................................................................................... .................. 
งาน..............................................................................กิจกรรม.............................................................................. 
เพ่ือใช้งานในวันที่.......................................................................................................... .............................................
ดังรายการต่อไปนี้ 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา หมายเหตุ 

     
     
     
     

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.........................................บาท    (................................................................................... .......) 
 

  ได้รับของจัดซื้อแล้ว            รับทราบด าเนินการ        อนุมัตจิัดซื้อ    ไมอ่นุมัติ 
 

 ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ.....................................  ลงชื่อ............................................... 
      (.......................................................)        (นางอารยา   มนิราช)         (บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา) 
        เจ้าของโครงการ/งาน/กิจกรรม                การเงิน/บัญชี                ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์     
      
ขอเบิกเงินโครงการ............................................................................................................ ................................... 
   งาน/กิจกรรม................................................................................. ....................................................... 
             จ านวนเงิน.........................................บาท    (............................................................................. .......) 
 
 ได้รับเงินแล้ว            จ่ายเงินแล้ว                   อนุมัตจิ่าย  

 
 ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ.....................................  ลงชื่อ................................................ 
      (.......................................................)        (นางอารยา   มนิราช)         (บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา) 
        เจ้าของโครงการ/งาน/กิจกรรม                การเงิน/บัญชี                ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์     

ธ.ศ.7 

ธ.ศ.6 
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ภาคผนวก 
หลักฐาน และรูปภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
 

- ค าสั่ง 

- แบบฟอร์มท างาน 

- ฯลฯ 
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ค าสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ 
ที ่   51   / 2559 

เรื่อง        การแต่งตั้งบุคลากรท าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

..............................................................................................................  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานปีการศึกษา 2559  ของโรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นไปตาม

โครงสร้างการบริหารงานด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอแต่งตั้งหน้าที่และมอบหมายงาน
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป และกลุ่มงานจิตตาภิบาล ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหาร 
  บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา ผู้อ านวยการ / ประธาน  
  นายไพยนต์  มนิราช  ที่ปรึกษา 
  นางประภาพรรณ ไชยวงศ์  ที่ปรึกษา 
 2. กลุ่มงานต่างๆ 

1.  กลุ่มงานบริหารวิชาการ   
 นางสาวดวงพร  พุฒจิระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย 
 นางกัญญา  ฉายาบรรณ์ หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 3  กรรมการ 
 นางจินตนา  นิสัยตรง  หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 2  กรรมการ 
 นางอนงค์  บุญมี  หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 1  กรรมการ 
 นางสาวสมรศรี  รุ่งทิพย์เจริญ กรรมการ 
 1.1 งานวิชาการอนุบาล 1 
 นางอนงค์  บุญมี  หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 1 
 นางสาววรรณา  แซ่เล้า  ผู้ช่วยงานวิชาการอนุบาล 1 
 นางสาวเตือนตา  แก้วบรรจง กรรมการ 
 นางสาวกัญญาภัค บุญพวง  กรรมการ 

1.2 งานวิชาการอนุบาล 2 
 นางจินตนา  นิสัยตรง  หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 2 
 นางสาวดวงตา  ไผทฉันท์ ผู้ช่วยงานวิชาการอนุบาล 2 
 นางอัมพร  ภักด ี  กรรมการ 
 นางสาวไพรินทร์  เจริญผล  กรรมการ 
 นางสมใจ  รัตนพรชัย กรรมการ 

1.3 งานวิชาการอนุบาล 3 
 นางกัญญา  ฉายาบรรณ์ หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 3 
 นางสาวชุติมา  สุถาพร  ผู้ช่วยงานวิชาการอนุบาล 3 
 นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม  กรรมการ 
 นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล กรรมการ 
 นางพรกมล  แสงสุระธรรม กรรมการ 

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ภาคผนวก 

335 

 

3.  กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลปฐมวัย  

  นางอัมพร  ภักด ี  ผู้ช่วยงานบริหารบุคคลปฐมวัย 
 นางสาววรรณา  แซ่เล้า  กรรมการ 
 นางสาวสนธยา  สมณะ  กรรมการ 

4.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 นางสาวดวงตา  ไผทฉันท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย 

4.1 งานสัมพันธ์ชุมชน 
 นางสาวชุติมา  สุถาพร  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย 
 นางสาวไพรินทร์  เจริญผล  ผู้ช่วยงานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวยั 
 นางสาวกัญญาภัค บุญพวง  กรรมการ 
 นางสาวศิลาพร  พวงกุหลาบ กรรมการ 
 นางสาวจินดารัตน์  พันธุ์ทิพย์ศักดิ์ กรรมการ 
 MISS  starrbelle   กรรมการ 

4.2 งานอาคารสถานที่ 
 นางสมใจ  รัตนพรชัย หัวหน้างานอาคารสถานที่ปฐมวัย 
 นางสาวอุไรวรรณ เซี่ยงลี้  ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ปฐมวัย 
 นางสาวเตือนตา  แก้วบรรจง กรรมการ 
 นางสาวนิตยา  ศรีทัต  กรรมการ 
 นางสาวกานดา  วงศ์สัมพันธ์เวช กรรมการ 
 นายอนันต์  สัจจาศีล  กรรมการ 

4.3 งานกิจกรรมนักเรียน 
 นางสาวดวงตา  ไผทฉันท์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนปฐมวัย 
 นางพรกมล  แสงสุระธรรม ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนปฐมวัย 
 นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม  กรรมการ 
 นางสาววรรณา  พุมมา  กรรมการ 
 นางสาววรรณา  วังกาญจน์ศิริกุล กรรมการ 

5.  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 นางสาวศยามล  ว่องแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ/ธุรการปฐมวัย 

นางสาวสุอังคณา  ทรัพย์เย็น กรรมการ 
6.  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 

 นางสาวจีรนุช  ทาค า  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาลปฐมวัย 
  

มีหน้าที่ 
 1. คณะครูที่ได้รับมอบหมายในต าแหน่งหน้าที่ ให้ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ ต้องศึกษาคู่มือครู 
แผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้ละเอียดรอบคอบ การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 2. ปฏิบัติหน้าที่การด าเนินงาน กิจกรรมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเต็มความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการท างานให้ส าเร็จ 
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 3. ทุกงาน ทุกกิจกรรม ต้องรายงานผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จภารกิจแต่ละกิจกรรมให้มีการประชุมก ากับ 
ติดตามงานร่วมกันเป็นระยะ เพ่ือเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. งานหน้าที่การสอนและดูแลเด็ก ประกอบด้วยครูประจ าชั้น ครูพิเศษ ครูพี่เลี้ยง มีดังนี้ 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ชั้น ภาระงาน 

1 นางสาววรรณา        แซ่เล้า ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 / 1 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
2 นางสาวดวงพร        พุฒจิระ ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 / 2 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
3 นางอนงค์              บุญมี ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 / 3  ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
4 นางสาวเตอืนตา       แก้วบรรจง ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 / 4 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
5 นางสาวกัญญาภัค     บุญพวง ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 / 5 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
6 นางสาวไพรินทร์       เจริญผล ครูประจ าชั้น อนุบาล 2 / 1 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
7 นางจินตนา             นิสัยตรง ครูประจ าชั้น อนุบาล 2 / 2 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
8 นางอัมพร               ภักดี ครูประจ าชั้น อนุบาล 2 / 3 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
9 นางสาวดวงตา         ไผทฉันท์ ครูประจ าชั้น อนุบาล 2 / 4 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
10 นางสมใจ                รัตนพรชัย ครูประจ าชั้น อนุบาล 2 / 5 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
11 นางกัญญา              ฉายาบรรณ์ ครูประจ าชั้น อนุบาล 3 / 1 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
12 นางสาวชุติมา           สุถาพร ครูประจ าชั้น อนุบาล 3 / 2 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
13 นางพรกมล              แสงสุระธรรม ครูประจ าชั้น อนุบาล 3 / 3 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
14 นางจุไรพร               สวัสดิ์รักษ์กุล ครูประจ าชั้น อนุบาล 3 / 4 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
15 นางผ่องพรรณ          สู้เสงี่ยม ครูประจ าชั้น อนุบาล 3 / 5 ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 
16 นางสาวจีรนุช           ทาค า ครูพิเศษ อนุบาล 1 – 3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อ. 1 – 3  
17 นางสาวสอุังคณา       ทรัพย์เย็น ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์ 2 – 3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอรอ์นุบาล 2 – 3  
18 นางสาวอไุรวรรณ      เซี่ยงลี้ ครูพิเศษ อนุบาล 2 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลเด็กอนุบาล 2 / 1 – 5  
19 นายอนันต์               สัจจาศีล ครูพิเศษ ว่ายน้ า อ. 1 - 3 จัดกิจกรรมว่ายน้ า อนุบาล 1 – 3  
20 นางสาวจินดารัตน์     พันธุ์ทิพย์ศักดิ์ ครูพิเศษ อนุบาล 1 – 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน อ.1 – 3  
21 นางสาวสนธยา          สมณะ ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1 / 1 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลเด็กอนุบาล 1 /1 
22 นางสาววรรณา          พุมมา ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1 / 2 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลเด็กอนุบาล 1 / 2 
23 นางสาวสมรศรี          รุ่งทิพย์เจริญ ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1 / 3  ช่วยครูประจ าชั้นดูแลเด็กอนุบาล 1 / 3 
24 นางสาวนิตยา            ศรีทัต ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1 / 4 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลเด็กอนุบาล 1 / 4 
25 นางสาวศิลาพร          พวงกุหลาบ ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1 / 5 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลเด็กอนุบาล 1 / 5 
26 นางสาวกานดา         วงศ์สัมพันธ์เวช ครูผู้ช่วย อนุบาล 1 / 2 ช่วยครูประจ าชั้นดูแลเด็กอนุบาล 1 / 2 
27 นางสาววรรณา         วังกาญจน์สิริกุล ครูพี่เลี้ยง ห้องพยาบาล โภชนาการ, ปฐมพยาบาลเดก็เบื้องต้น 
28 นางสาวศยามล         ว่องแกว้ ครูสนับสนุน ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ /การเงิน 
29 MISS  STARRBELLE  R.  UNABIA ครูพิเศษ อนุบาล 1 / 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อ.1 – 3   
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หน้าที ่
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน อบรมนักเรียน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ   

และนโยบายของโรงเรียน 
2. เอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  
3. อบรมสั่งสอนและเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ไทย 
4. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะครูและนักเรียน 
5. เอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่สม่ าเสมอไม่ทอดทิ้งหน้าที่การงาน /นักเรียน 
6. ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
7. ศึกษาหาความรู้ ปรับปรุง / พัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 
 ทั้งนี้    ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  
                  สั่ง  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

              
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ                 
                            (บาทหลวงธาดา พลอยจินดา) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
 


