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บทที่ 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 0 3274 3192,      

0 3237 1041, 0 3456 6611  โทรสาร 0 3237 1296   e-mail   theerasartt9@gmail.com   website :  

www.theerasart.ac.th      

 1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้ง วันที่ 17 พฤษภาคม 2512 

 1.3 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 1.4 เนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา 

 1.5 เขตพื้นที่บริการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2 

1.6 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เขตราชบุร ี

(โรงเรียนในเครือคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต 2 สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอนประเภทสามัญศึกษา ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 

สังฆมณฑลราชบุรี โดยมุขนายกเปโตร คาเร็ตโต มีนโยบายย้าย “โรงเรียนไพบูลย์วิทยา” ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณ

วัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พ่ึง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มาอยู่ที่บริเวณวัดคาทอลิกแม่พระถวาย

องค์ในพระวิหาร ลูกแก ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนธีรศาสตร์” โดยมอบหมาย

ให้บาทหลวงเซี่ยงเก็ง มุ่ยเส็ง ด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนซึ่ง “อักแนสประชุม วังตาล” ได้ถวายที่ดินให้กับสังฆ

มณฑลราชบุรี และ “เทเรซา ช้อย แสงเทียน” ได้ถวายเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรก จนได้รับอนุญาตให้เปิดท า

การสอนระดับประถมศึกษาแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ในปีการศึกษา 2512 มีจ านวนนักเรียน 

248 คน ครู 9 คน และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย แสงเทียน)  

ปีการศึกษา 2513   ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7    

ปีการศึกษา 2514   ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  แบบสหศึกษา 

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

(อาคารอักแนสประชุม  วังตาล)   

ปีการศึกษา 2523   ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่  3   เป็นอาคารคอนกรีตชั่วคราว  ชั้นเดียว   

(อาคารยุพิน  จิตต์เจริญ) 

ปีการศึกษา 2526   ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่  4  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  

(อาคารยอแซฟ) 

ปีการศึกษา 2528   ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 5 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2  ชั้น  

(อาคารยวงบอสโก) 

ปีการศึกษา 2531 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อ แสงเทียน) และอาคาร

เรียนหลังที่ 5 (อาคารยวงบอสโก) จากอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นเป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก  3 ชั้น 

ปีการศึกษา 2532   ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนซึ่งต่อเติมจากอาคารเรียนหลังที่ 1 และ 2  เป็น 3 ชั้น 

ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเปิดท าการสอนก่อนประถมเป็นอนุบาลปีที่ 1-3 

ปีการศึกษา 2535   รื้อโรงพลศึกษาหลังเล็กเพ่ือก่อสร้างห้องสมุดมาตรฐาน เป็นอาคารถาวรชั้นเดียว เสร็จ

สมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2536 

ปีการศึกษา 2536   ปรับพื้นที่ข้างสนามฟุตบอลด้านหลังโรงเรียนติดคลองชลประทาน และท าการ ก่อสร้าง 

โรงยิมเนเซี่ยม ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสังฆมณฑลราชบุรี 

ปีการศึกษา 2537   เริ่มรื้อห้องน้ าอาคาร 3 ซึ่งเป็นอาคารอนุบาล เพ่ือสร้างสระว่ายน้ า และอาคาร8 เหลี่ยม 

เพ่ือใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์  

ปีการศึกษา 2538   ปรับห้องสมุดประถมเป็นห้อง Computer ระดับมัธยม ส่วนห้อง Computer เดิมใช้เปิด

สอนระดับประถม 1-6 

ปีการศึกษา 2539   จัดท าป้ายโรงเรียนข้างถนนแสงชูโต โดยท าเป็นป้ายมีฐานเป็นเหล็กที่มีความม่ันคง

แข็งแรงถาวร  รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่

นักเรียนและผู้ปกครอง 

ปีการศึกษา 2540   ท าหลังคากันแดด กันฝนบริเวณอาคารยวงบอสโก อาคาร 8   เหลี่ยม และสระว่ายน้ า 

รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการท างานของครู 

ปีการศึกษา 2541 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน โรงอาหาร รวมทั้งการสร้าง

สนามเด็กเล่นส าหรับนักเรียนและปรับปรุงอาคารสถานที่ส าหรับนักเรียนอนุบาล 

ปีการศึกษา 2542 ปรับปรุงห้องสุขาห้องสมุด ห้องประชุม  รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 6 
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(อาคารอันนา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เป็นอาคารอนุบาล 1 และห้องศูนย์

การเรียนรู้อนุบาล และได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 9,523 คน  และสร้าง

บ้านพักรับรอง 2 ชั้น ส าหรับเป็นที่พักบุคลากรของโรงเรียน  ในปีการศึกษา 2542 มีการ

ก่อตั้งชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2543   สร้างสนามเด็กเล่นเพ่ิมเติม และด าเนินการเช่าที่ดินของการทางรถไฟเพ่ือน าไปสร้าง

แปลงเกษตรด้านหน้าโรงเรียนติดทางรถไฟเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 

ปีการศึกษา 2544   ปรับปรุงวงโยธวาทิตของโรงเรียน โดยการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติม 

ปีการศึกษา 2545   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมส าหรับนักเรียน และครู 

 ปีการศึกษา 2546   ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้ 

เข้าตรวจเยี่ยม รอบท่ี 1  ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2547 ทั้งด้านผู้เรียน ด้าน 

ครูผู้สอนและด้านผู้บริหาร ผลการประเมินคือมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ทุกมาตรฐาน ทั้ง 

ระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา 2549   ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้

เข้าตรวจเยี่ยมรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 25 ธันวาคม 2549  ผลการตรวจ

เยี่ยม คือ ผลการจัดการเรียนของโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ทุก

มาตรฐาน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา 2550    สร้างหลังคาด้านหน้าสระว่ายน้ า และหลังคาเชื่อมระหว่างห้องสมุดกับอาคารอักแนส 

ปีการศึกษา 2551   สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น (อาคารเปาโล) เพื่อเป็นห้องประกอบการต่างๆและห้องประชุม 

สร้างห้องน้ าหญิง  ห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถม  และห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมใหม่  

ปีการศึกษา 2552   ท าหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารยอแซฟกับอาคารอักแนส เพ่ือรองรับส าหรับเป็นโรงอาหาร

และลานท ากิจกรรมส าหรับอนุบาล 

ปีการศึกษา 2553    ปรับปรุงและสร้างสุขาอนุบาล รวมทั้งการปรับปรุงห้องสมุด การติดตั้งโปรแกรมรองรับ

การยืมคืนหนังสือและโปรแกรมการเข้าออกของนักเรียนอนุบาลด้วยระบบบาร์โค้ด  

ปีการศึกษา 2554   ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก

โรงเรียนรวมทั้งการก าหนด ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน และสร้าง

หลังคาโดมระหว่างอาคารเทเรซาและอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 5,000,000 บาท 

ปีการศึกษา 2555 ปรับปรุงห้องน้ าครูชาย-หญิง และห้องน้ านักเรียนชาย-หญิง ด้วยงบประมาณ  

2,100,000 บาท    ปรับปรุงบริเวณเวทีหอประชุมใหญ่ของโรงเรียน   ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยม  รอบ
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ที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555   ผลการตรวจเยี่ยม คือผลการจัดการเรียนของ

โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้งระดับก่อนประถมศึกษา

(ปฐมวัย) และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา 2556 เพ่ิมจุดสัญญาณ WIFI  และกล้องวงจรปิด  ทั่วบริเวณโรงเรียน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับจัดการเรียนการสอนระดับมัธยม จ านวน 50  เครื่อง 

ปีการศึกษา 2557 สังฆมณฑลราชบุรีจัดซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างโรงเรียนเพ่ิมเติมจ านวน  6 ไร่  2  งาน  42 

ตารางวา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  

จ านวน 54  เครื่อง   

ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงห้องน้ าครูชาย – หญิง ห้องน้ านักเรียนชาย-หญิงระดับประถม และระดับปฐมวัย   
ปรับปรุงที่หน้า – แปรงฟันและล้างมือระดับปฐมวัย สร้างสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัยปีที่ 
2 – 3  เพ่ิมเติม  จัดซื้อโต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  
จ านวน 42  ชุด  จัดท าห้องเรียนต้นแบบ Model  Classroom สาระภาษาต่างประเทศ 
1 ห้องเรียน  จัดสร้างห้องอาหารระดับอนุบาล  เปิดการเรียนการสอน  Intensive  
English  Program ทุกระดับชั้น 
 

แผนที่โรงเรียน  
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2.  ประวัติผู้บริหาร 

2.1  รายช่ือผู้บริหารที่ผ่านมา 

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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2.2  ข้อมูลผู้บริหาร 

ต ำแหน่งแทนผู้รับใบอนุญำต /ผู้จัดกำร / ผู้อ ำนวยกำร    บำทหลวงธำดำ   พลอยจินดำ  
โทรศัพท์   032 – 743192   e – mail   theerasartt9@gmail.com 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด   ประกำศนียบัตรบัณฑิต     สำขำ   วชิำชีพครู    
ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่   1 พฤษภำคม 2555     จนถึง  ปัจจุบัน  เป็นเวลำ   4  ปี   -   เดือน 
 

3.  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2559 ) 

 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น       -   คน 

 2) จ านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งสิ้น     1,734   คน   

จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ป.1 4 116 96 212 53 

ป.2 4 106 102 208 52 

ป.3 4 103 101 204 51 

ป.4 4 108 104 212 53 

ป.5 4 103 109 212 53 

ป.6 4 113 94 207 52 

รวม 24 649 606 1,255 52 

ม.1 4 94 94 188 47 

ม.2 4 92 72 164 41 

ม.3 4 66 77 143 36 

รวม 12 252 243 495 41 

รวมทั้งหมด 36 901 849 1,750 49 

อัตราส่วนจ านวนครู : นักเรียน  1: 21 
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4.  ข้อมูลบุคลากร  (ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2558) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

งาน 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

1.  บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา 50 3 แทนผู้รับ

ใบอนุญาต/

ผู้อ านวยการ 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู - 

2.  นายไพยนต์  มนริาช 59 38 คร ู คบ. พลศึกษา พลศึกษา 

3.  นางนฤมล  บุญนาค 51 7 คร ู คบ. การประถมศึกษา ป.1/1 

4.  นางสาวรุ่งอรุณ  ประดิษฐ์กลุ 54 21 คร ู คบ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ป.1/2 

5.  นางทิพย์วรรณ  สายบัวทอง 53 23 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย ป.1/3 

6.  นางนงลักษณ์  สุวรรณประเสริฐ 46 21 คร ู คบ. สุขศึกษา ป.1/4 

7.  นางอัญชลี  ยังดี 40 18 คร ู คบ. วัดผลการศึกษา คณิตศาสตร ์ป.2 

8.  นางปทิตตา   พงษ์ศิริ 41 18 คร ู คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ป.2 

9.  นางสาวจุฑาวรรณ  เพิ่มสาย 39 15 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ ป.2 

10.  นางสาวพนิดา  นิ่มนุช 58 19 คร ู คบ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ภาษาไทย ป.2 

11.  นางสุดารตัน์  ชาญเฉลมิชัย 57 39 คร ู คบ. เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร ์ป.3 

12.  นางสาวนิรัตนดา  ตันตระกูล 54 33 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ ป.3 

13.  นางนัยนา  วงศ์ยศสิริโสภา 43 20 คร ู คบ. การประถมศึกษา ป.3 

14. 1 นางสาวสุจิวรรณ   ช่ืนหุ่น 23 1 คร ู คบ. สังคม สังคม ป.3 

15.  นางจิราภร  พงศ์ลักษมาณา 42 19 คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4 

16.  นางรังสิมา  บุญสม 45 20 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู คณิตศาสตร ์ป.4 

17.  นางพรรณทิพย์  ยิ้มประเสริฐ 55 31 คร ู คบ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ศิลปะ 

18.  นางดุษณีย์  ประทมุศิร ิ 32 6 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู การงาน 

19.  นางสาวสุคนธา  สุทธิศริิมงคล 42 19 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู วิทยาศาสตร ์

20.  นางสาวฐิตินันท์  บวรเลศิสกลุ 37 7 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู คณิตศาสตร ์

21.  นางเสาวลักษณ์  อยู่สถิต 51 24 คร ู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

22.  นางสาวอลิสา   กุดาศร ี 24 - คร ู ศศ.บ. นาฏศิลปไ์ทย นาฏศิลป ์

23.  นางพรรษา  ขันธ์เครือ 46 23 คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

24.  นางมัณฑนา  พงษ์พินิจภิญโญ 43 21 คร ู คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์

25.  นางสาวปัทมา  คล้ าเจรญิ 31 8 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

26.  นางสาวมณีนุช   เพิ่มพูนรตันกุล   คร ู  พละศึกษา พละศึกษา 

27.  นางประภาพรรณ  ไชยวงศ์ 55 37 คร ู คบ. วัดผลการศึกษา สังคมศึกษา 

28.  นายพงศ์พันธ์  เอกพันธ์ชัยเดช 55 32 คร ู มศ.3 - พลศึกษา 

29.  นายพิรุฬห์  ซังเจรญิ 30 4 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู สุขศึกษา/พละ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

งาน 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

30.  นายมนต์ชัย  คุ้นเคย 42 8 คร ู คบ. การประถมศึกษา ศิลปะ 

31.  นายธนิต  สุวรรณลักษณ ์ 26 3 คร ู ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา พละศึกษา 

32.  นางสาวสุมาส  ทรัพย์เย็น 44 3 คร ู วท.บ. พืชศาสตร ์ คริสต์ศาสนา 

33.  นางจรูญลักษณ์  สุวคันธกลุ 54 31 คร ู ศษ.บ. ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

34.  นายบุญลาภ  กลิ่นอุบล 46 23 คร ู คบ. เทคโนโลยีฯ วิทยาศาสตร ์

35.  นางธิชญา  จิตต์เจรญิ 55 27 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู สังคมศึกษา 

36.  นางวรรณวลี  อารมณ์สุขโข 45 20 คร ู คบ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์

37.  นางวัชราภรณ์  รตันพิศิฏฐ ์ 58 31 คร ู ศษ.บ. ประถมศึกษา วิทยาศาสตร ์

38.  นางจรัส  จงจอหอ 57 19 คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

39.  นางศรีไพร  หนูเกต ุ 43 19 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

40.  นางสาวพัชรินทร์  วาณิชพิเชียร 48 5 คร ู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

41.  นางบุญจันทร์  สร้อยสมุทร 52 22 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

42.  นางสาวพิทยาภรณ์  เห็นวสิุทธ์ิ 43 3 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ 

43.  นางกังสดาล  เกียรติศริ ิ 53 21 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ภาษาไทย 

44.  นางประไพ  แก้วจีน 54 30 คร ู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

45.  นางสุรีพร  อินทรธน ี 51 29 คร ู คบ. การประถมศึกษา การงานอาชีพ 

46.  นายเพยาว์  จิตเจริญทวีโชค 52 25 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู การงานอาชีพ 

47.  นางศิริพร  สนามภู ่ 47 20 คร ู คบ. วัดผลการศึกษา สังคมศึกษา 

48.  นางสุรีรตัน์  จีนเอีย 49 29 คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ บรรณารักษ์ 

49.  นายสมชาย  ลา่ทา 47 24 คร ู คบ. พลศึกษา พลศึกษา 

50.  นายศักดิ์ชัย  สว่างงาม 51 25 คร ู คบ. การประถมศึกษา คอมพิวเตอร ์

51.  นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ 54 26 คร ู คบ. การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

52.  นางสาวเทียมจันทร์  เง็กคร้อย 52 19 คร ู คบ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 

53.  นายวรา  ขันธ์เครือ 46 22 คร ู คบ. สุขศึกษา สุขศึกษา 

54.  นางสาวโชคสกลุ  ปานด ี 37 6 คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

55.  นางสาวลัดดา  ยางม่วง 53 28 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย ป.2 

56.  นายพีระพงษ์  สนามภู ่ 52 23 คร ู คบ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ธุรการ 

57.  นายขันต ิ ฮวบช้อย 63 31 คร ู ปกศ. - พลศึกษา 

58.  นางวิไลรตัน์  จิตเจริญทวีโชค 47 28 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

59.  นางสาวทัศนีย์   ทัศโนทัย 29 5 คร ู ป.บัญฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร ์ สารสนเทศ 

60.  นางสาวศรณัรัตน์   บุตรนิล 32 4 คร ู ป.บัญฑิต วิทยาการจัดการ วัดผล 
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ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

งาน 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

1.  นางอารยา   มนิราช 57 35 คร ู ปริญญาตร ี นาฏศิลป ์ ธุรการ 

2.  นายวิษณุ  เปรมนิ่ม 30 5 คร ู ปริญญาตร ี ปรัชญาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

3.  นางสาวศตพร  ศรีอุทา 26 2 คร ู ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 

4.  นางวีรวรรณ  ทุ่งสุกใส 61 31 คร ู คบ. การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

5.  นายชาคริต   ทรงต่อศรสีกุล 31 1 คร ู ศศ.บ. ดนตรสีากล ดนตร ี

6.  นางสาวสุอังคณา   ทรัพยเ์ย็น 24 - คร ู บธ.บ.   

7.  นางสาวปรางทิพย์   ปฤชานนท์ 23 - คร ู วท.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

8.  นางสาวพนิดา   กิจเจรญิ 23 - คร ู วท.บ. วิทยาการคอม คอมพิวเตอร ์

9.  นายวิศรุต   ปัญจลาภสกุล 22 - คร ู ศศ.บ. คริสตศาสตร์ศึกษา คริสต์ศาสนา 

10.  นางสาวรัศมี   บุญญเกิด 29 - คร ู ศศ.บ. สื่อสารมวลชน ภาษาอังกฤษ 

11.  นางสาวกุสุมนภิา   พิทักษ์สินธุ ์ 32 - คร ู ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

12.  นายพัฒนา   ธูปหอม 23 - คร ู ศศ.บ. ดนตรสีากล ดนตร ี

13.  นางสาวหนึ่งฤทัย   เปรมนิ่ม 25 - คร ู วศ.บ. ปิโตรเคม ี ภาษาอังกฤษ 

14.  นางสาวสุภญิญา   สุวรรณนัจศริ ิ 23 - คร ู ค.บ. สังคม สังคม 

15.  นางสาวจีราพร   โพธาวัน 23  คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

16.  นายนภพล   สร้อยสน 23 - คร ู อ.บ. ภูมิศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

17.  MRS DINA SALOMON 46 9 คร ู ปริญญาตร ี การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

18.  Mr.Arnulfo B.Bernal Jr. 30 7 คร ู ปริญญาตร ี การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

19.  นายจิรศักดิ์   อ่ าข า 25 1 คร ู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 

20.  นางสาววนิดา   จันทร์งาม 25 - คร ู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 

อายุเฉลี่ยครู      41   ปี อายุงานเฉลี่ย 17  ปี 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  53  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.25 

จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  20 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.00 

 จ านวนบุคลากรสนับสนุน    7 คน คิดเป็นร้อยละ    8.75 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ 

อาคารเรียนจ านวน     5   หลัง  อาคารประกอบจ านวน   2  หลัง    

ส้วม      40 ห้อง  สระว่ายน้ า      1  สระ   

สนามเด็กเล่น     2  สนาม    สนามฟุตบอล     1  สนาม 

 สนามบาสเกตบอล    2  สนาม   สนามวอลเลย์บอล    1  สนาม    
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 สนามตะกร้อ    2  สนาม  

ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด  14   ห้อง  ได้แก่ 
1) ห้องคอมพิวเตอร์   3 ห้อง   

2) ห้องวิทยาศาสตร์   1 ห้อง 

3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา  1 ห้อง   

4) ห้องศิลปะ    1 ห้อง 

5) ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี   1 ห้อง   

6) ห้องพยาบาล    1 ห้อง 

7) ห้องศาสนสัมพันธ์   1 ห้อง   

8) ห้องแนะแนว    1 ห้อง 

9) ห้องพละ    1 ห้อง   

10) ห้องลูกเสือ    1 ห้อง 

11) ห้องเรียนต้นแบบภาษาต่างประเทศ 1 ห้อง   

12) ห้องสันทนาการ   1 ห้อง 

คอมพิวเตอร์  จ านวน     194      เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 

1.  ใช้ในการเรียนการสอน 156 

2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 194 

3.  ใช้ในการบริหาร 38 
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เงิน
งบประมาณ
60.19%

เงินนอก
งบประมาณ
39.81%

แผนภูมิวงกลมแสดงรายรบั  
ปีการศึกษา 2558

งบด าเนินกา
ร/เงินเดือน-
ค่าจ้าง
50.46%

งบพฒันา
คณุภาพการ
จดัการศึกษา
49.54%

แผนภูมิวงกลมแสดงรายจ่าย 
ปีการศึกษา 2558

6.  ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2558 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 31,557,537.94 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 25,583,517.85 

เงินนอกงบประมาณ 20,876,593.72 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 25,119,105.18 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ)  

รวมรายรับ 52,434,131.66 รวมรายจ่าย 50,705,623.03 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1)  สภาพชุมชน  และภูมิประเทศบริเวณโรงเรียน เป็นที่ราบลุ่มที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 6 
– 10 เมตร มีอาณาเขตติดกับแม่น้ าแม่กลอง จึงมีสภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลักษณะดิน
เป็นดินเนื้อละเอียดปลูกพืชได้ดี    ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักทั่วไปคือ  งานจักสาน 

 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี    อาชีพหลัก คือ พนักงานบริษัท/โรงงาน  

ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 

200,000 บาท   จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   4   คน 

 3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

  โอกาส /จุดแข็ง   

- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถ ุสถานที
ท่องเที่ยว  

- ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ 
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- ตั้งอยู่ในเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า 

- ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 

- สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 

- ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้ 

- ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 

- การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 

- มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 

- ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 

- สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 

- ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 

- สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ 

- เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

- มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
  ข้อจ ากัด/จุดอ่อน  

- ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 

- ไม่สามารถขยายการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

- มีการเปลี่ยน/โยกย้ายผู้บริหารบ่อย 

- ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย คุณธรรม จริยธรรม 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

      โรงเรียนธีรศาสตร์      จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และเวลาเรียน  ดังนี้ 

 

 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
 

ภาษา 

ไทย 

 

คณิต 

ศาสตร ์

 

วิทยา-

ศาสตร ์

สังคมศึกษา  

ศาสนา 

และ

วัฒนธรรม 

ประวัต ิ
ศาสตร ์

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 

 

ศิลปะ 

การงาน

อาชีพและ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 

ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

 

รวม 

ป.1 20 20 8 8 4 8 8 4 8 12 100 

ป.2 20 20 8 8 4 8 8 4 8 12 100 

ป.3 20 20 8 8 4 8 8 4 8 12 100 

ป.4 16 16 8 8 4 8 8 8 12 12 100 

ป.5 16 16 8 8 4 8 8 8 12 12 100 

ป.6 16 16 8 8 4 8 8 8 12 12 100 

รวมระดับ 

ประถมศึกษา 
108 108 48 48 24 48 48 36 60 72 600 

ม.1 10 13 13 10 3 6 6 6 13 19 100 

ม.2 10 13 13 10 3 6 6 6 13 19 100 

ม.3 10 13 13 10 3 6 6 6 13 19 100 

รวมระดับ 

มัธยมศึกษา 
30 39 39 30 9 18 18 18 39 39 300 

 

- จ านวนชั่วโมงเรียนที่จัดให้นักเรียน มีดังนี้  

       ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ไม่น้อยกว่า  1,000  ชั่วโมง/ปี 

       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง/ภาค หรือไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 

- แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  

        การอ่าน   การเขียน  และการคิดค านวณ 

        โครงงานผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน  

        แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

        แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการการเรียนรู้สู่อาเซียน 
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9.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

9.1 ห้องสมุดมีขนาด 192  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด  20,500  เล่ม  การสืบค้น
หนังสือและการยืม - คืนใช้ระบบ   Library 2002    

9.2 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1) วัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร   

2) อนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของบุคลากรธีรศาสตร์  

3) วัดน้อยประจ าโรงเรียน  

4) ห้องค าสอนและกิจกรรมคาทอลิก  

5) สวนพฤกษศาสตร์ 

6) ป้านนิเทศภาษาอังกฤษ – จีน (อาคารอักเนส) 

7) สวนหย่อมครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 

8) ห้องสมุด 

9) ป้ายนิเทศสมุนไพร   

10) ศูนย์ประมวลความรู้ประชาคมอาเซียน   

11) ลานเรียนรู้ “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย”  

12) ซุ้มเกียรติภูมิธีรศาสตร์  

13) ลานเรียนรู้จักสาน  ศิลปหัตกรรมอ าเภอบ้านโป่ง 

14) ก าแพงเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย  

15) ห้องพัฒนาทักษะการดนตรีและโยธวาทิต 

16) ห้องทดลองและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

17) ห้องเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านคหกรรม  

18) ห้องจัดรายการเสียงตามสาย 

19) ห้องนาฏศิลป์ 

20) ก าแพงเรียนรู้แหล่งเรียนรู้จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี 

21) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

22) ห้องปฐมพยาบาล  

23) ห้อง  Model  classroom 
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9.3 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
1) เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 

2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จ.สมุทรสาคร 

3) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จ.กาญจนบุรี 

4) สระน้ าทิพย์โกสินารายณ์ 

5) พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน 

6) วัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พ่ึง  ท่าหว้า 

7) ตลาดลูกแก 

8) วัดดงสัก 

9) แม่น้ าแม่กลอง 

10) ชุมชนบริเวณบ้านนักเรียน 

11) ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ 

12) สวนสนุกอินเวนแลนด์ 

13) สวนสัตว์ซาฟารีเวลด์ 

14) อิมแพค เมืองทองธานี (งานมหกรรมวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 

15) โรงพยาบาลส่งเสริมสาธารณสุขบ้านครก 

16) วัดดงสัก 

17) แม่น้ าแม่กลอง 

18) ถ้ าค้างคาวร้อยล้าน วัดเขาช่องพราน 

19) ถ้ าจอมพลอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม 

20) ถ้ าฤาษีเขางู 

21) ตลาดน้ าด าเนินสะดวก 

22) โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 

23) จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม 

24) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี 

 

9.4 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

1) คุณยุพำ   นำคสีทอง   ให้ควำมรู้เรื่อง กำรนวดแผนไทย 
2) คุณพรนภำ  คันทับ ให้ควำมรู้เรื่อง กำรนวดแผนไทย 
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3) คุณจิราภา   ศรีวิพัฒน์  ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

4) คุณพิสมัย    ยอดใจ  ให้ความรู้เรื่อง กำรนวดแผนไทย   

5) คุณนันทญา   ทองตระการ ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

6) คุณสกุลทิพย์   นาศักดิ์สิริปภา ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

7) คุณสุกัญธญา   สุกใส ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

8) คุณประไพสิริ   เสลาหอม ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

9) คุณวิภาดา   ยงอยู่ ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

10) คุณล าลอง   พันแจ่ม ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

11) คุณภูรดา   ทิพย์วิวัฒน์ ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

12) คุณอ าไพ   โลลุวัฒนา ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

13) คุณพรรณี   โจโฉ ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

14) คุณจันทร์เพ็ญ   ชินอักษร ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

15) คุณปาลิดา   ฤทธิ์ภิรมย์ ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

16) คุณกฤชญา   พันธิราช ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

17) คุณพิน   พุตติ ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

18) คุณรัตนพร   ว่องไวไพโรจน์ ให้ความรู้เรื่อง  กำรนวดแผนไทย 

19) คุณสุณี   มีทอง  ให้ความรู้เรื่องการพับกระดาษ   

20) คุณฉวีวรรณ   บัวทอง  ให้ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร   

21) คุณสิริพร   ชัยเภรีมงคล  ให้ความรู้เรื่องการจัดจานอาหาร   

22) คุณฉวีวรรณ   บัวทอง  ให้ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร   

23) คุณกฤษดา   น้อยใหม่  ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สัตว์   

24) คุณสรวี   เลาหเธียรประธาน  ให้ความรู้เรื่องค าศัพท์ภาษาจีน   

25) พระอาจารย์จากวัดดอนขมิ้นให้ความรู้เรื่องธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก   

26) คุณชนัญชิดา  ช านาญเนตร  ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์กระทง   

27) คุณวันดี  แซ่เล้ำ ให้ความรู้เรื่องกำรพับดอกกุหลำบใบเตย 

28) คุณฉิมมำลี  อำจน้อย  ให้ความรู้เรื่องกำรท ำปลำนิลแดดเดียว 

29) คุณนุชนำถ  ยมศรีเคน ให้ความรู้เรื่องกำรสำนปลำ 

30) คุณวันดี  แซ่เล้ำ ให้ความรู้เรื่องกำรท ำหมี่กรอบ 
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10.  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ฝ่ายอบรมศึกษา 

ผู้จัดการ 

ผู้รับใบอนุญาต 

มุขนายก 

กรรมการบริหารโรงเรียน 

ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ศูนย์วิชาการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง 

1. งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 

2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

3. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. งานวัดและประเมินผลการเรียน 

5. งานสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลย ี

6. งานนิเทศการศึกษา 

7. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรม 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. งานส่งเสริมอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารบุคลากร 

นางรังสิมา  บญุสม 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

จิตตาภิบาล 

นางสาวสุมาศ  ทรพัย์เยน็ 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารวิชาการ 

นางสาวสุธีรา   เตีย้มเครือ (มัธยม) 

นางประภาพรรณ ไชยวงศ์ (ประถม) 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารงบประมาณ 

นายไพยนต์  มนิราช 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

นางจรูญลกัษณ์ สุวคันธกุล 

    หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นายเพยาว์   จิตเจริญทวีโชค 

 
1.งานอาคารเรียน อาคาร  

   ประกอบ 

2. งานสภาพแวดล้อม  

   ภายในภายนอก 

3.งานสุขาภิบาล 

4.งานพัฒนา ปรับปรุง 

   ซ่อมแซม 

หัวหน้างานกจิการนักเรียน 

    นายวรา   ขันธ์เครือ 

1. งานระเบียบวินัย 
2. งานบริการนักเรียน 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
4. ประกันอุบัติเหตุ 
5. งานสภานักเรียน 

 

 

หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

นายวิษณุ  เปรมน่ิม 

1.  งานเว็บไซด์ 

2.  งานวารสาร,จุลสาร 

3.  งานป้ายนิเทศ 

 

         หัวหน้างานธุรการ 
  นางวิไลรัตน์  จิตเจริญทวีโชค 

1. งานสารบรรณ 

2. งานบริการ ข้อมูลข่าวสาร 

3. งานทะเบียนนักเรียน 

 

 

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล 

นางศิริพร  สนามภู่ 

1. งานวัดผล 

2. งานจัดสอบ 

3. งานหลักฐานการศึกษา 

4. งานเทียบโอนผลการ

เรียน 

5. งานตรวจสอบวุฒิ 

6. รายงานการจบ 

  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 

  นายบุญลาภ   กลิ่นอุบล 

1. งานบริการชุมชน 
2. งานสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชน 
3. งานชมรมผู้ปกครอง   

ครู และศิษย์เก่า 
4. งานพัฒนาสุนทรียภาพ 

 

นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน  
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10.1 คณะกรรมการกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1) ระบบประกันคุณภาพภายใน และบริหารความเสี่ยง 
นางปทิตตา   พงษ์ศิริ  หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยง 
 

2) งานวิชาการระดับประถมศึกษา   

1.  นางประภาพรรณ ไชยวงศ ์ หัวหน้ากลุ่มงานงานบริหารวิชาการ ประถม 

2.  นางพรรษา ขันธ์เครือ ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการประถม 
3.  นางจิราภร พงษ์ลักษมาณา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4.  นางสาวปัทมา คล้ าเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5.  นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6.  นายสุวัฒน์ วงษ์พานิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
7.  นายธนิต   สุวรรณลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา 
8.  นางพรรณทิพย์ ยิ้มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
9.  นางดุษณีย์ ประทุมศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
10.  นางจุฑาวรรณ เพ่ิมสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

11.  นางสาวลัดดา ยางม่วง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าสายชั้น ป.1-3 
 

3) งานวิชาการระดับมัธยมศึกษา 

1.  นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ หัวหน้ากลุ่มงานงานบริหารวิชาการ มัธยม 

2.  นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ ์ ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการมัธยม 
3.  นางกังสดาล เกียรติศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4.  นางวรรณวลี อารมย์สุขโข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5.  นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6.  นางประไพ แก้วจีน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
7.  นายสมชาย ล่าทา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา 
8.  นายศักดิ์ชัย สว่างงาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
9.  นายสุพจน์ ภูส ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
10.  นางสาวโชคสกุล ปานดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
11.  นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

12.  นางสุรีรัตน์ จีนเอีย  บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 
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4) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
1. นายไพยนต์          มนิราช              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
2. นางสาวกุสุมนิภา  พิทักษ์สินธุ์    รองหัวหน้า 

 
5) กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

นางจรูญลักษณ์   สุวคันธกุล   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  แบ่งเป็น  6  งาน  ดังนี้ 
5.1 งานอาคารสถานที่ 

1.  นายเพยาว์ จิตเจริญทวีโชค หัวหน้างาน 

2.  นางนฤมล บุญนาค รองหัวหน้า 
3.  นางสาวณัชชา อ่อนสัมพันธ์   
4.  นางเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์   
5.  นางศรีไพร หนเูกตุ   

6.   นางสาวพัชรินทร์   วาณิชพิเชียร   

7.  นางนัยนา วงศ์ยศสิริโสภา   

8.  นายพิรุฬห์ ซังเจริญ   

9.  นางนงลักษณ์ สุวรรณประเสริญ   

10.  นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม  
5.2 งานสัมพันธ์ชุมชน 

1.  นายบุญลาภ กลิ่นอุบล หัวหน้างาน 

2.  นางอัญชลี ยังดี รองหัวหน้างาน 
3.  นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ   
4.  นางสาวอลิสา กุดาศรี   

5.  นางสาวรัศมี บุญเกิด   
6.  นายมนต์ชัย คุ้นเคย   

7.  Mr. JR. B.BERNAL JR.   

8.  Mrs. Dina Salomon   

9.  นางสาวนิดา จันทร์งาม  

10.  นายพัฒนา ธูปหอม  
5.3 งานกิจการนักเรียน 

1.  นายวรา ขันธ์เครือ หัวหน้างาน 

2.  นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร รองหัวหน้างาน 

3.  นางสาวมณีนุช เพ่ิมพูนรัตนกุล  
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4.  นางธิชญา จิตต์เจริญ   

5.  นางวีรวรรณ ทุ่งสุกใส  

6.  นางสาวพนิดา กิจเจริญ  
7.  นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล  
8.  นางสาวสุจิวรรณ ชื่นหุ่น  
9.  นายจิรศักดิ์ อ่ าข า  
10.  นางทิพย์วรรณ สายบัวทอง  

11.  นางสาวจรัส จงจอหอ  

12.  นางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์  

13.  นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล  
5.4 งานธุรการ 

1.  นางวิไลรัตน์ จิตเจริญทวีโชค หัวหน้างาน 

2.  นายพีระพงษ์ สนามภู่ รองหัวหน้างาน 
3.  นางสุรีพร อินทรธนี   

5.5 งานทะเบียน/วัดผล /ประเมินผล 
 1   นางศิริพร  สนามภู่   หัวหน้างาน 
 2   นางสาวศรัณรัตน์ บุตรนิล   รองหัวหน้างาน 

5.6 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1.  นายวิษณุ เปรมนิ่ม หัวหน้างาน 

2.  นางสาวทัศนีย์ ทัศโนทัย รองหัวหน้างาน 
6) กลุ่มงานบริหารบุคคล 

1.  นางรังสิมา บุญสม หัวหน้ากลุ่มงาน 

2.  นางอารยา มนิราช รองหัวหน้ากลุ่มงาน 

3.  นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย  
4.  นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กุล   
5.  นางสาวศตพร ศรีอุทา   

7) กลุ่มงานจิตตาภิบาล 

1.  นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น หัวหน้ากลุ่มงาน 

2.  นายวิศรุต ปัญจลาภสกุล รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
3.  นางสาวพนิดา นิ่มนุช   
4.  นางสาวนิรัตนดา ตันตระกูล   
5.  นายพงศ์พันธ์ เอกพันธ์ชัยเดช   
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มีหน้าที่   
1.  คณะครูที่ได้รับมอบหมายในทุกต าแหน่งหน้าที่ ให้ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ  สร้างสรรค์   ต้อง

ศึกษาคู่มือครู  แผนพัฒนาโรงเรียน   แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ให้ละเอียดรอบคอบ  การปฏิบัติงานจะได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

2.  ปฏิบัติหน้าที่การด าเนินงาน  กิจกรรมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  อย่างเต็มความสามารถ   ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจในการท างานให้ส าเร็จ 

3.  ทุกงาน /กิจกรรม ต้องรายงานผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จภารกิจแต่ละกิจกรรม ให้มีการประชุมก ากับ
ติดตามงานร่วมกันเป็นระยะ  เพื่อเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 11.1 ผลงานดีเด่น ประเภทสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. รางวัลทีมดีเด่น การแข่งขันเทควันโด ราชบุรี 

โอเพ่น 2015 ครั้งที่ 5 

ยิมเนเซี่ยมราชบุรี 

2. ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 2 

การแข่งขันเทควันโดเพชรบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 6 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการ          

จ.เพชรบุรี 

3. รางวัลถ้วยคะแนนรวม Top ten การ

แข่งขันเทควันโด อยุธยาโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ 

2016 ครั้งที่ 10 

ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 

4. เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการ

โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 

2558 "เรียนรู้สู่สากล" GATE : Global 

Awareness Through Education 

โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 

ผู้บริหาร 

ชื่อผู้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการ

สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 

2557 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559   

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ครู 

ชื่อผู้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติ

บัตร “ครูผู้สอนดีเด่น”  ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  

คุรุสภา 

นางจุไรพร   สวัสดิ์รักษ์กุล ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติ

บัตร “ครูผู้สอนดีเด่น”  ระดับการศึกษา

ปฐมวัย 

คุรุสภา 

ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางกังสดาล   เกียรติศิริ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางณัฏฐ์ชิสา   สงวนทรัพย์ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นายบุญลาภ   กลิ่นอุบล ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางประไพ  แก้วจีน ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางสาวปัทมา  คล้ าเจริญ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางพรรษา  ขันธ์เครือ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางรังสิมา   บุญสม ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางวรรณวลี   อารมณ์สุขโข 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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ชื่อผู้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายวรา   ขันธ์เครือ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางวัชราภรณ์   รัตนพิศิฏฐ์ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นายศักดิ์ชัย   สว่างงาม ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นายสมชาย   ล่าทา ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางสาวสุคนธา    สุทธิศิริมงคล ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางสุรีรัตน์   จีนเอีย ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางอัมพร   ภักด ี ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร  “หนึ่ง

แสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2558 

คุรุสภา 

นางรังสิมา   บุญสม รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด

ผลงานการผลิตสื่อการเรียนการสอน     

อิลิคทรอนิกส์ 

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน 

นางสาวเทเรซาพนิดา นิ่มนุช รางวัลเป็นลูกกตัญญูคาทอลิกตัวอย่าง

ระดับสังฆมณฑลราชบุรี ประจ าปี 2558  

คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆ

มณฑลราชบุรี 

นายธนิต   สุวรรณลักษณ์ รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม การแข่งขันเท

ควันโด อยุธยาโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ 

2016 ครั้งที่ 10 

ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 

โล่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมการแข่งขันเทควัน

โดเพชรบุรีโอเพ่น    ครั้งที่ 6 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการ     

จ.เพชรบุรี 

นางสาวสุธีรา      เตี้ยมเครือ ครูดีเด่นของโรงเรียนธีรศาสตร์ อ าเภอบ้านโป่ง 

นางสาววรรณา     แซ่เล้า ผู้ปฏิบัติงานการสอนด้วยความมุ่งมั่น

วิริยะ อุตสาหะ ครบ 25 ปี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ราชบุรี เขต 2 และกองทุน

สวัสดิการครูบ้านโป่ง 
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ชื่อผู้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางอัมพร   ภักด ี ผู้ปฏิบัติงานการสอนด้วยความมุ่งมั่น

วิริยะ อุตสาหะ ครบ 25 ปี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ราชบุรี เขต 2 และกองทุน

สวัสดิการครูบ้านโป่ง 

นายสมชาย  ล่าทา ผู้ปฏิบัติงานการสอนด้วยความมุ่งมั่น

วิริยะ อุตสาหะ ครบ 25 ปี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ราชบุรี เขต 2 และกองทุน

สวัสดิการครูบ้านโป่ง 

นางสาววรรณา     แซ่เล้า ครูผู้สอนดีเด่น ชั้นอนุบาล 1 ระดับ

การศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นางสมใจ  รัตนพรชัย ครูผู้สอนดีเด่น ชั้นอนุบาล 2 ระดับ

การศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นางพรกมล   แสงสุระธรรม ครูผู้สอนดีเด่น ชั้นอนุบาล 3 ระดับ

การศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นางอนงค์  บุญมี ครูดีของหนู ชั้นอนุบาล 1 ระดับ

การศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นางสาวไพรินทร์   เจริญผล ครูดีของหนู ชั้นอนุบาล 2 ระดับ

การศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นางสาวชุติมา  สุถาพร ครูดีของหนู ชั้นอนุบาล 3 ระดับ

การศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นางกัญญา  ฉายาบรรณ์ ครอบครัวครูดี ระดับการศึกษาปฐมวัย สังฆมณฑลราชบุรี 

นางสาวดวงพร    พุฒจิระ ครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี ระดับ

การศึกษาปฐมวัย 

สังฆมณฑลราชบุรี 

นายเพยาว์    จิตเจริญทวีโชค ครอบครัวครูดี ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

สังฆมณฑลราชบุรี 
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นักเรียน 

ชื่อผู้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงวริศรา นันทิพัฒน์ปัญญา รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น”  ได้เข้าพบ 

ฯพณฯพลเอกประยุทธ์   จันโอชา  

นายกรัฐมนตรี  ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 

2559 

ส านักงานการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

นายปรเมศวร์  บัวแตง รางวัลเหรียญทองแดง 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท

ชาย ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางภาคตะวันออก  

ส านักงานการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

เด็กชายทนาธร      เรืองสุวรรณ           รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย 

ป.1 - ป.6  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  

ระดับเขตพ้ืนที่ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 

เด็กหญิงชุติกาญจน์     ค้ าจุน รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง 

ป.1 - ป.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  

ระดับเขตพ้ืนที่ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 

เด็กชายรัฐศาสตร์  ปรีชานุมาศ รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1 

- ป.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  ระดับเขต

พ้ืนที่ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 

เด็กหญิงศริสต์มาส ชวลิตบ ารุง รางวัลรองชนะเลิศ 

การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น ป.4-ป.6 ในงาน มหกรรม 9 Sci 

2015 BANKHA MING GA LA BA ระหว่าง

วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียน

บ้านคาวิทยา จังหวัดราชบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมกับ 

โรงเรียนบ้านคาวิทยา 

 

เด็กชายจักรพันธ์     แสงใหญ่ รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันประกวด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ชื่อผู้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงวลาวัลย์   กิจสังสรรค์กุล มารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6  ในงาน 

มหกรรม 9 Sci 2015 BANKHA MING GA 

LA BA ระหว่างวันที่ท13-14 สิงหาคม 

2558 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา ราชบุรี 

มัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมกับ 

โรงเรียนบ้านคาวิทยา 

 

เด็กหญิงจีรนันท์    กรวิจารศิลป์ รางวัลชนะเลิศ    การแข่งขันคัดลายมือ

ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ในงาน 

มหกรรม 9 Sci 2015 BANKHA MING GA 

LA BA ระหว่างวันที่ท13-14 สิงหาคม 

2558 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา จังหวัด

ราชบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมกับ 

โรงเรียนบ้านคาวิทยา 

 

เด็กหญิงธนพรรณ  ตัณฑ์ธนศิวะกุล 

เด็กหญิงศลิษา  ฉมาเมธากุล 

เด็กหญิงอารดา  มุ่งเครือ 

รางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ "การแสดงทาง

วิทยาศาสตร์" เนื่องในงาน สัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร์  โรงเรียนปากท่อวิทยาคม 

โรงเรียนปากท่อวิทยาคม 

 

เด็กหญิงภัทรลดา  แก้วกระจ่าง 

เด็กหญิงพัสกร  อ่อนละออ 

เด็กหญิงปณิตตรา เกียรติอมรเวช 

รางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันทักษะวิชาการ 

"การแข่งขัน Science Show" เนื่องในงาน 

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  โรงเรียนปากท่อ

วิทยาคม 

โรงเรียนปากท่อวิทยาคม 

 

เด็กชายคณินภัทส ์ ศรีสกุลกาญจน ์

เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ 

เด็กชายธีรภัทธ์  สัจจาศีล 

เด็กหญิงจิรัตฐิกาล  เชิดชู 

เด็กหญิงนฤมล  แซ่ตัน 

เด็กชายพีระวิชญ์   ศรีสุวรรณ์

เด็กหญิงนีรนรี  เชวงกุลพิพัฒน์ 

รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเทควันโด ไทเกอร์ไท ซองกียอง 

คัพ ครั้งที่ 11   

ศูนย์กีฬาเทศบาลนคร  

นครปฐม 

เด็กชายวรพล  จันทร์ข า 

เด็กชายเอกศรัญญ์   รุจิพรนิวัฒน์ 

เด็กหญิงจิรัตฐิกาล   เชิดช ู

รางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเทควันโด ไทเกอร์ไท ซองกียอง 

คัพ ครั้งที่ 11   

หอประชุมสนามกีฬาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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ชื่อผู้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงภัทรลดา    แก้วกระจ่าง 

เด็กชายโภคิน  อ้นพันธ์ 

  

เด็กหญิงจิรัตฐิกาล   เชิดช ู

เด็กหญิงศิริวรรณ  ประสิทธิ์สัตยา 

รางวัลเหรียญทอง   เพชรบุรี เมืองคนดี 

สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง Phetchaburi 

Taekwondo Open 6th 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเพชรบุรี 

เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ์ รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเทควันโด 

ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 5 รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย 

27-30 ก.ก.ประเภทต่อสู้ รุ่นCระดับ มือใหม่ 

การแข่งขันเทควันโด ราชบุรี

โอเพ่น ครั้งที่ 5  

เด็กหญิงชุติกานต์ ค้ าจุน รางวัลถ้วยรวมนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม 

การแข่งขันว่ายน้ า นครสวรรค์-ตาคลี แช

มเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 

- กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง 

- ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง 

- กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง 

การแข่งขันว่ายน้ า นครสวรรค์ 

– ตาคลี  แชมเปี้ยนชิพ 

เด็กชายรุจิวริทธิ์  รุจิประชากร รางวัลถ้วยรวมนักกีฬาชายยอดเยี่ยม  รุ่น 

11 ปีชาย  การแข่งขันว่ายน้ า นครสวรรค์-

ตาคลี แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 

การแข่งขันว่ายน้ า นครสวรรค์ 

– ตาคลี  แชมเปี้ยนชิพ 

เด็กหญิงรุจิรดา รุจิประชากร รางวัลถ้วยรวมนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม  รุ่น 

13 ปีหญิง  การแข่งขันว่ายน้ า นครสวรรค์ 

– ตาคลี  แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 

การแข่งขันว่ายน้ า นครสวรรค์ 

– ตาคลี  แชมเปี้ยนชิพ 

เด็กชายทัตเทพ  รุจิประชากร รางวัลถ้วยรวมนักกีฬาชายยอดเยี่ยม รุ่น 9 

ปี ชาย   การแข่งขันว่ายน้ า นครสวรรค์ – 

ตาคลี  แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 

การแข่งขันว่ายน้ า นครสวรรค์ 

– ตาคลี  แชมเปี้ยนชิพ 

เด็กชายคณินภัทส ์  ศรีสกุลกาญจน ์

เด็กชายณัฐดนัย  แต้มฤทธิ์ 

เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ 

เด็กชายปฏิพล  สุขสา 

เด็กชายพีระวิชญ์   ศรีสุวรรณ ์

รางวัลเหรียญทอง 

เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาค

กลาง Phetchaburi Taekwondo Open 

6th 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเพชรบุรี 
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ชื่อผู้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายโภคิน  อ้นพันธ์ 

เด็กชายธนาทร    เรืองสุวรรณ รางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันชะอ าเทควัน

โดคัพ ครั้งที่ 4 (รุ่น C ระดับมือใหม่) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัด

เพชรบุรี 

เด็กชายธีรภัทร  สุขสวัสดิ ์

เด็กหญิงณภัทร   สุขเปี่ยม 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ณ รักษา 

รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมปั้นดินน้ ามัน

ระดับปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

เด็กชายณัฐภัทร   นาคโขนง รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

การแข่งขันเทควันโด รุ่น C ยุวชน 5 – 6 ปี 

ชาย น้ าหนัก D 20 – 23 ก. AYUTTHAYA  

OPEN CHAMPIONSHIP TAE KWON DO 

2016 ครั้งที่ 10 

ชมรมเทควันโดกรุงเก่า 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 



 

 

 

 

 
 

2.1 ปรัชญาของโรงเรียน     

      “คุณธรรมน ำวิชำพัฒนำสุข”“Morality Generates Wisdom and Happiness” 
คุณธรรม หมำยถึง คุณธรรมพื้นฐำนของมนุษย์ คุณธรรมทำงศำสนำและคุณธรรมเทววิทยำ 

น าวิชา หมำยถึง    กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะ 

กระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำร แสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำงำนอำชีพและ 

คุณภำพชีวิตส่วนตนสำมำรถเผชิญควำมเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเท่ำทัน 

ชำญฉลำด และเป็นประชำธิปไตย 

พัฒนาสุข   หมำยถึง สำมำรถน ำควำมรู้  ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับไป 

พัฒนำตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติให้มีควำมสุข 

 

2.2 สัญลักษณ์และความหมายของตราโรงเรียน 

กางเขนและแสงสว่าง   หมำยถึง คุณธรรมแห่งศำสนำเป็นควำมส ำคัญยิ่งกว่ำสิ่งอ่ืนใด  ซึ่งจะเป็น
หนทำงที่จะส่องทำงชีวิตของมนุษย์ให้พบควำมสุขอันแท้จริง 

มือถือคบเพลิงที่ลุกโชติช่วง   หมำยถึง พลังอันเข้มแข็ง  และควำมมั่นใจที่พร้อมจะต่อสู้กับอุปสรรค  และ
ควำมยำกล ำบำกต่ำง ๆ 

หนังสือที่เปิดออก     หมำยถึง สรรพศำสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิต 
 

สีประจ าโรงเรียน                             สีขาว  -  น  าเงิน 

  

บทที่ 2  

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 



 

 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 

 

มงคลความหมาย 

นับเป็นพันธุ์ไม้ที่มีควำมโดดเด่น เพรำะดอกจะมีสีสดสวย และมีกลีบดอกบำงเบำ ผู้ที่พบเห็นจะเกิดควำม

สบำยใจ ท ำให้มีควำมสดใส ร่ำเริง และมีชีวิตที่เฟ่ืองฟูรุ่งเรือง เช่นเดียวกับกำรเติบโตของเฟื่องฟ้ำ 

2.3  ค าขวัญโรงเรียน 

               เรียนดี     มีวินัย    น  าใจนักกีฬา   ใฝ่หาคุณธรรม 

 

เรียนดี             หมำยถึง นักเรียนมีควำมรู้พ้ืนฐำนตำมหลักสูตรในแต่ละชั้นปี และมีผล 

กำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ 

มีวินัย              หมำยถึง นักเรียนปฏิบัติตำมระเบียบวินัยของโรงเรียน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

อย่ำงมีควำมสุข 

น  าใจนักกีฬา หมำยถึง นักเรียนรู้จักตนเอง   ยอมรับผู้อื่น และ รู้รักสำมัคคี 

ใฝ่หาคุณธรรม   หมำยถึง นักเรียนด ำรงชีวิตด้วยคุณธรรมพ้ืนฐำน คือรอบคอบ  กล้ำหำญ 

มัธยัสถ์ และ ยุติธรรม 

 

2.4  วิสัยทัศน์    

โรงเรียนธีรศำสตร์มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มี มีคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสำธำรณะ  สร้ำงสังคมแห่งกำร

เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 ด ำเนินชีวิตอย่ำงเป็นสุขในสังคมและประชำคมอำเซียน 

 

2.5  พันธกิจ (มาจากตราสารจัดตั ง หมวดที่ 2 ข้อ 5 ) 



 

 

(1) เพ่ือจัดกำรศึกษำขั้นปฐมวัยศึกษำและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ   นอก
ระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำใน
รูปแบบ ประเภท และระดับกำรศึกษำต่ำงๆ ตำมที่โรงเรียนเอกชนสำมำรถจัดกำรศึกษำได้ตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

(2) เพ่ือส่งเสริมทะนุบ ำรุงกิจกำรทำงด้ำนศำสนำ  และจัดกำรศึกษำตำมพันธกิจกำรศึกษำคำทอลิกเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับกำรอภิบำลด้ำนจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตำมหลักธรรม
ของศำสนำและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงำม 

(3) เพ่ือจัดกำรศึกษำรวมทั้งจัดกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  มีควำมรู้  และทักษะในกำรประกอบอำชีพและ
พัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ 

(4) เพ่ือให้บริกำรสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรศึกษำ หรือกิจกำรที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริกำรอื่นให้แก่
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น อุปกรณ์กำรศึกษำ สถำนที่ 
อำหำร สุขภำพอนำมัย   รถรับ-ส่งนักเรียน กำรดนตรี กำรกีฬำ สระว่ำยน้ ำและศำสนสถำน เป็นต้น 

(5) เพ่ือจัดกำรศึกษำอบรมแก่เยำวชน และบุคคลที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ หรือผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้
ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ มีกำรศึกษำอบรมที่ดี และได้ฝึกฝนพัฒนำทักษะชีวิตอย่ำงเหมำะสม  

(6) เพ่ือให้บริกำรที่พักอำศัย แก่ นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ 
(7) เพ่ือระดมทรัพยำกรให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น

ตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ 
(8) เพ่ือด ำเนินกำรท ำนิติกรรมต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโรงเรียนตำมท่ีกฎหมำยอนุญำตให้กระท ำได้ 

เช่น กำรกู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ กำรจ ำนอง จ ำน ำ กำรให้ได้มำหรือ
จ ำหน่ำยออกไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์ หรือสังหำริมทรัพย์  
  

6. เป้าหมาย 

(1) ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ  
(2)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
(3) ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
(4) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมี สติสม

เหตุผล 
(5) ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร  
(6) ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ

สุจริต 
(7) ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  
(8) ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
(9) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และเกิดประสิทธิผล 



 

 

(10) สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน       
(11) สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ  
(12) สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
(13) สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
(14) กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 
(15) กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและส่งเสริม

สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 
(16) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำไทย  ทักษะกำรคิดคณิตศำสตร์  

 
2.7   เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาพความส าเร็จ และผู้รับผิดชอบ 

เป้ำหมำยที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ  

ยุทธศำสตร์ (ข้อที่) 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำย สม่ ำเสมอ 93 วิชำกำร 

2 มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 93 วิชำกำร 

3 ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่

เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ            

93 วิชำกำร 

4 เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 93 วิชำกำร 

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   93 วิชำกำร 

6 สร้ำงผลงำนจำกเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/ นำฏศิลป์ กีฬำ/

นันทนำกำร ตำมจินตนำกำร 

93 วิชำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เป้ำหมำยที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ 

สภำพ

ควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

7 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 93 วิชำกำร 

8 เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 93 วิชำกำร 

9 ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง 93 วิชำกำร 

10 ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 93 วิชำกำร 

 

เป้ำหมำยที่ 3   ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ 

สภำพ

ควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

11 มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุดแหล่ง

เรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ รอบตัว                

93 วิชำกำร 

12 มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้

เพ่ิมเติม 

93 วิชำกำร 

13 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน   93 วิชำกำร 

14 ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน 93 วิชำกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เป้ำหมำยที่ 4   ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ 

                   สมเหตุผล 

ยุทธศำสตร์ 

สภำพ

ควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

15 สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียน

ตำมควำมคิดของตนเอง   

93 วิชำกำร 

16 น ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง 93 วิชำกำร 

17 ก ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ  93 วิชำกำร 

18 มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ 93 วิชำกำร 
 

เป้ำหมำยที่ 5   ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร  

ยุทธศำสตร์ 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

19 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์ 93 วิชำกำร 

20 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำม เกณฑ์  93 วิชำกำร 

21 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์ 93 วิชำกำร 

22 ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ 93 วิชำกำร 

 

เป้ำหมำยที่ 6   ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ 

                   อำชีพสุจริต 

ยุทธศำสตร์ 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

23 วำงแผนกำรท ำงำนและด ำเนินกำรจนส ำเร็จ 93 วิชำกำร 

24 ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของตนเอง 93 วิชำกำร 

25 ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 93 วิชำกำร 

26 มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพทีตนเองสนใจ 93 วิชำกำร 

 



 

 

เป้ำหมำยที่ 7   ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  

ยุทธศำสตร์ 

สภำพ

ควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 

ผู้รับผิด

ชอบ 

27 ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ

กระบวนกำร  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

93 วิชำกำร 

28 ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำร

จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน                  

93 วิชำกำร 

29 ครูออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง

บุคคลและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ       

93 วิชำกำร 

30 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภูมิปัญญำ

ของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

93 วิชำกำร 

31 ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ของผู้เรียน 

ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

93 วิชำกำร 

32 ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียน

และคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค  

93 วิชำกำร 

33 ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ 

และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน 

93 วิชำกำร 

34 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกท่ี ดีของ

สถำนศึกษำ 

93 วิชำกำร 

35 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำเต็ม

ควำมสำมำรถ 

93 วิชำกำร 

 

 

 

 

 

 



 

 

เป้ำหมำยที่ 8   ผู้บริหำรปฏิบตัิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศำสตร์ 

สภำพ

ควำมส ำเร็จ 

(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

36 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน 93 บุคคล 

37 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมิน

หรือผลกำรวิจัย เป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร                               

93 บุคคล 

38 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนด

ไว้ในแผนปฏิบัติกำร 

93 บุคคล 

39 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำย

อ ำนำจ 

93 บุคคล 

40 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 93 บุคคล 

41 ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัด

กำรศึกษำเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ 

93 บุคคล 

 

 

เป้ำหมำยที่ 9   คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี 

                   ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศำสตร์ 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

42 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบก ำหนด 93 บริหำรทั่วไป 

43 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำร

ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

93 บริหำรทั่วไป 

44 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 93 บริหำรทั่วไป 

 

 

 

 

 



 

 

 

เป้ำหมำยที่10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  

ยุทธศำสตร์ 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

45 หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 93 วิชำกำร 

46 จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด 

ควำมสำมำรถและควำมสนใจ 

93 วิชำกำร 

47 จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร 

ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 

93 วิชำกำร 

48 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน

สรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 

93 วิชำกำร 

49 นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียน

กำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

93 วิชำกำร 

50 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียน

ทุกคน 

93 วิชำกำร 

  
 เป้ำหมำยที่ 11  สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ  

ยุทธศำสตร์ 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

51 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่ม

รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน  

93 บริหำรทั่วไป 

52 จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของ

ผู้เรียน 

93 บริหำรทั่วไป 

53 จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้

ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

93 บริหำรทั่วไป 

 

 



 

 

เป้ำหมำยที่ 12  สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ยุทธศำสตร์ 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

54 ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 93 วิชำกำร 

55 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ี

มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

93 วิชำกำร 

56 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือ

พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

93 วิชำกำร 

57 ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 

93 วิชำกำร 

58 น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

93 วิชำกำร 

59 จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 93 วิชำกำร 
 
 

เป้ำหมำยที่ 13  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

ยุทธศำสตร์ 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

60 มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์

จำกแหล่งเรียนรู้ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำร

เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                     

93 วิชำกำร 

61 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำง

สถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

93 วิชำกำร 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

เป้ำหมำยที่ 14  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 

ยุทธศำสตร์ 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62 จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ 

ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

93 จิตตำภิบำล 

63 ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ ปรัชญำ 

และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

93 จิตตำภิบำล 

 
เป้ำหมำยที่ 15  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและส่งเสริม 

สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

ยุทธศำสตร์ 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

64 จัดโครงกำร กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบำยจุดเน้นตำมแนวทำง

ปฏิรูปกำรศึกษำ 

93 บริหำรทั่วไป 

65 มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 93 บริหำรทั่วไป 

 
เป้ำหมำยที่ 16  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำไทย  ทักษะกำรคิดคณิตศำสตร์  

ยุทธศำสตร์ 
สภำพ

ควำมส ำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

66 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำไทยเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ี

ก ำหนด 

93 วิชำกำร 

67 ผลกำรประเมินทักษะกำรคิดคณิตศำสตร์เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 93 วิชำกำร 
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บทท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ 
3.1  สรุปโครงการ สภาพความส าเร็จ  และผู้รับผิดชอบ  ตามเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  ของโรงเรียน 
      ประจ าปีการศึกษา 2559 
เป้าหมายที่ 1  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

ยุทธศาสตร์ โครงการ สภาพความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 

2.มีน  าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

4.เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
6.สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

1.  โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน 

93 บริหารทั่วไป 

2. โครงการธีรศาสตร์
เกมส์ 

 

93 บริหารทั่วไป 
 

 
 

 
เป้าหมายที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

ยุทธศาสตร์ โครงการ สภาพความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

7.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
8.เอื ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
9.ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
10.ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการคนดีศรีธีร
ศาสตร์ 

93 
บริหารทั่วไป 

2. โครงการอนุรักษ์วัน
ส าคัญ 

93 
บริหารทั่วไป 

3. โครงการธรรม
ศึกษาตรี โท เอก 

93 
วิชาการ 

4. โครงการระเบียบ
วินัย 

93 
บริหารทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ สภาพความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการปัจฉิม
นิเทศนักเรียน ม.3 

93 
บริหารทั่วไป 

6. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

93 
บริหารทั่วไป 

7. โครงการวันแห่ง
ความภาคภูมิใจ 

93 
วิชาการ 

8. โครงการประเพณี
วันลอยกระทง 

93 
บริหารทั่วไป 

 
เป้าหมายที่ 3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

11.มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว                

12.มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และ
ตั งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

13.เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน   

14.ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

1.โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

93 วิชาการ 
มัธยม 

2.โครงการเปิดบ้านวิชาการ
คาราวานความรู้  

93 วิชาการ 
ป.-ม. 

3.โครงการรักษ์ภาษาไทย   93 วิชาการ 
ป.-ม. 

4.โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

93 วิชาการ 
ป.-ม. 
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เป้าหมายที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี  
                   สติสมเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

15.สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

16.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

17.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

18.มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

1.โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 93 วิชาการ 
มัธยม 

2.โครงการผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่
ชุมชน 

93 วิชาการ 
ประถม 

3. โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน 93 วิชาการ 
มัธยม   

 
เป้าหมายที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

19. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

20.ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

21.ผลการประเมินการอ่านคิดวเิคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

22.ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

1.โครงการพัฒนายกระดับ 
   ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ 
 

93 วิชาการ 
ป.-ม. 
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เป้าหมายที่ 6    ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ 
อาชีพสุจริต 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

23.วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

24.ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

25.ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
26.มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

1.โครงการผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่
ชุมชน 

93 วิชาการ 
ประถม 

2. โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน 93 วิชาการ 
มัธยม 

 
เป้าหมายที่ 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

27.ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

28.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                  

29.ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสตปิัญญา       

30.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบรบิทและ ภูมปิัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

31. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

32. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

33. ครูมีการศึกษา วิจัยและพฒันาการจัดการ

1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
วิชาการ 
 

93 วิชาการ 
ป. - ม. 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

34. ครูประพฤติปฏิบัตตินเปน็แบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

35. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

 
เป้าหมายที่ 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

36.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิด

ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

37.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการ 

วิจัย เป็นฐานคิดทั งด้านวิชาการและการ

จัดการ                               

38.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้

บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไวใ้น 

แผนปฏบิัติการ 

39.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

40.นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล

การบริหารการจัดการศึกษา 

41.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทางวิชาการ

และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเตม็ศักยภาพ

และเต็มเวลา 

1.โครงการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

93 บุคคล 
 

2.โครงการพักสักนิดชีวิตยืนนาน 93 บุคคล 
3.โครงการวันกตัญญู 93 บุคคล 
4.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
ยุคศตวรรษที่ 21 

93 บุคคล 
 

5.โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข 93 บุคคล 
6.โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ

โรงเรียน 
 

93 บริหารทั่วไป 

7.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
ธุรการ 

93 บริหารทั่วไป 

8.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี 

93 บริหารทั่วไป 

9.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
วัดและประเมินผลสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

93 บริหารทั่วไป 
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 เป้าหมายที่ 9    คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

42.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก าหนด 

43.คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

44.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

1.โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา 

93 บริหารทั่วไป 
 

  
 
 
 

 

เป้าหมายที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
                   รอบด้าน  

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

 

สภาพ
ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

45.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

46.จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ 

47.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ    
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

48.สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

49. นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ
น าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

50. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ 

   ครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน 

1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานวิชาการ 

93 วิชาการ 
ป.-ม. 

2.โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

93 วิชาการ 
ป.-ม. 

3.โครงการส่งเสริมงานบริการ
แนะแนว 

93 วิชาการ 
มัธยม 
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เป้าหมายที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

51.ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ  ได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน  

52.จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ 

53.จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื อ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้เรียน 

1.โครงการอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 

93 บริหารทั่วไป 
 

2.โครงการจัดภูมิทัศน์ภายใน
ภายนอกโรงเรียน 

93 บริหารทั่วไป 

3.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
จัดซื อวัสดุครุภัณฑ์ 

93 บริหารทั่วไป 

4.โครงการสุขาภิบาล 
   น  าดื่มน  าใช้ 

93 บริหารทั่วไป 
 

เป้าหมายที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

54. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

55. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

56. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

57.  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

58. น าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

59. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

1.โครงการติดตามการด าเนิน
โครงการด้านงบประมาณ 

93 งบประมาณ 
 

2. โครงการติดตามการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 

93 งบประมาณ 
 



48 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 
 

 

เป้าหมายที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

60 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ ทั งภายในและภายนอกถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั งผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

61.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร

ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

1.โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญา ปลูกความรู้ 

93 วิชาการ 
ป.-ม. 

2.โครงการทัศนศึกษา 93 วิชาการ 
ป.-ม. 

     เป้าหมายที ่14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ น 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

62.จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

63.ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

1. โครงการชุมชนศิษย์พระ
คริสต์ 

93 จิตตาภิบาล 
 

2. โครงการสนามแร่ธรรม 93 จิตตาภิบาล 
3. โครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสา

แห่งรักและรับใช้ 
93 บริหารทั่วไป 

 

 
     เป้าหมายที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 

    สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งานกิจกรรม 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

64.จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบายจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

65. มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

1.โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน 

93 บริหารทั่วไป 
 

2.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

93 บริหารทั่วไป 
 

3.โครงการ  CEFR  สู่สากล 93 วิชาการ 
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เป้าหมายที่ 16  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทย  ทักษะการคิดคณิตศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งานกิจกรรม 
สภาพ

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

66.ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1. โครงการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  

 

93 วิชาการ 
 

67.ผลการประเมินทักษะการคิดคณิตศาสตร์
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

3.2 โครงการ งาน กิจกรรม  ประจ าปีการศึกษา 2559  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  ระดับประถมศึกษา 

ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1 โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ  16 พ.ค.59 -15 ก.พ.60 15,000 - นางพรรณทิพย ์

2 โครงการรักษ์ภาษาไทย 16 พ.ค. 59 - 10 ก.พ.60 2,000 - นางจิราภร 

  1) งานวันสุนทรภู ่ 24-มิ.ย.-59 1,000 - นางจิราภร 

  2) วันภาษาไทยแห่งชาต ิ 29-ก.ค.-59 1,000 - นางจิราภร 

  3) บันทึกรักการอ่านเพื่อการเรยีนรู้ พ.ค.59 - ก.พ.60 - - นางจิราภร 

3 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 15-19 ส.ค. 59 1,500 - นางสาวสุคนธา 

4 โครงการวันเปิดบ้านวิชาการ คาราวาน ความรู ้ 16 พ.ค.59 - 23 ม.ค.60 25,000 - นางสาวปัทมา 

5 โครงการผลิตภัณฑพ์อเพียง เคียงคู่ชุมชน 15 มิ.ย. 59 - 20 ก.พ. 60 - 75 บาท/คน นางดษุณีย ์

  1) งานผลติภณัฑ์งานสาน  มิ.ย. 59 - 20 ก.พ. 60 - 60 บาท/คน นางดษุณีย ์

  2) งานผลติภณัฑ์ช้ันเรยีน มิ.ย. 59 - 20 ก.พ. 60 - 15 บาท/คน นางดษุณีย ์

6 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ 

ตลอดป ี 8,000   
นางพรรษา 

  1) กลุ่มสาระภาษาไทย ตลอดป ี 1,000    นางจิราภร 

  2) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ตลอดป ี 1,000   นายนภพล 

  3) กลุ่มสาระคณติศาสตร ์ ตลอดป ี 1,000    นางสาวปัทมา 

  4) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ ตลอดป ี 1,000    นางสาวสุคนธา 

  5) กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดป ี 1,000    นายสวุัฒน ์
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ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

  6) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ตลอดป ี 1,000    นายธนิต 

  7) กลุ่มสาระศิลปะ ตลอดป ี 1,000    นางพรรณทิพย ์

  8) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ตลอดป ี 1,000    นางดษุณีย ์

7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวชิาการ ตลอดป ี 12,000   นางประภาพรรณ 

8 
โครงการส่งเสริมการด าเนนิงานลูกเสือ เนตร
นารี และ ยวุกาชาด 

  4,000   
นายธนิต 

  1) งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดชั้น ป.1 3-ต.ค.-59 - 165 บาท/คน นางนฤมล 

  2) งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดชั้น ป.2 3-ต.ค.-59 - 165 บาท/คน นางอัญชล ี

  3) งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดชั้น ป.3 3-ต.ค.-59 - 165 บาท/คน นายธนิต 

  4) งานค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ช้ัน ป.4 4-5 ต.ค.59 - 165 บาท/คน นางดษุณีย ์

  5) งานค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ช้ัน ป.5 4-5 ต.ค.59 - 165 บาท/คน นางสาวสุคนธา 

  6) งานค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ช้ัน ป.6 9-11 ธ.ค. 59 - 165 บาท/คน นายสวุัฒน ์

  7) งานกองลูกเสือ มิ.ย.-ธ.ค.59 3,000 - นายสวุัฒน ์

  8) งานวันส าคัญทางลูกเสือ 30-มิ.ย.-59 1,000 - นายธนิต 

9 โครงการทัศนศึกษา  พ.ย.59 - 175 บาท/คน นางสาวสุคนธา 

10 โครงการแหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ตลอดป ี 2,000 - นางประภาพรรณ 

สรุปงบประมาณงานวิชาการประถม     69,500   -    

 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา  

ที่ โครงการ 
ว/ด/ป  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1 โครงการธรรมศึกษา  ตรี  โท  เอก 16พ.ค.-ธ.ค.59 3,600 ผู้ปกครอง นางประไพ 

2 โครงการรักษ์ภาษาไทย พ.ค.59-ก.พ.60 2,300   นางกังสดาล   

  1) งานวันสุนทรภู่ 6 - 24 มิ.ย. 59 1,800     

  2) วันภาษาไทยแห่งชาติ 13- 29 ก.ค. 59 500     

  3) บันทึกรักการอ่าน Love  to  learn พ.ค.5 -ก.พ.60       

3 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ค. - ส.ค. 59 2,300   นางวัชราภรณ์ 
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ที่ โครงการ 
ว/ด/ป  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

4 
โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริม
กิจกรรมห้องสมุด 

พ.ค.59-ก.พ.60 200,000  นางสุรีรัตน์ 

  1) งานปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด พ.ค.-59 500   นางสุรีรตัน ์

  2) งานสัปดาห์ห้องสมุด 
27 ก.ค.59-29 ก.ค.

59 
500   นางสุรีรตัน ์

  3) งานส่งเสริมการอ่าน พ.ค.59 - ก.พ.60 3,500   นางสุรีรตัน ์

  4) งานปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด 

พ.ค.59 - ก.พ.60 
195,500 

ป.65 
บาท/คน นางสุรีรตัน ์

5 
โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาน
ความรู้ 

พ.ค. 59 - ม.ค.60 
22,000 

  นางวัชราภรณ์ 

6 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
16 พ.ค.59 - 28 

ก.พ.60 
6,600   นางวรรณวลี 

7 โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน พ.ค.59 - ก.พ.60 2,950 150 บาท/คน นายศักด์ิชัย 

8 
โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทฺธิ์ 8 
กลุ่มสาระ 

พ.ค.59 - ก.พ.60 
5,200 

  
นางสาวพิทยา
ภรณ์ 

  1) กลุ่มสาระภาษาไทย พ.ค.59 - ก.พ.60 650   นางกังสดาล   

  2) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ พ.ค.59 - ก.พ.60 650   นางวรรณวล ี

  3) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พ.ค.59 - ก.พ.60 650   นางวัชราภรณ ์

  
4) กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม พ.ค.59 - ก.พ.60 

650 
  นางประไพ 

  5) กลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยี พ.ค.59 - ก.พ.60 650   นายศักดิ์ชัย 

  6) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา พ.ค.59 - ก.พ.60 650   นายสมชาย 

  7) กลุ่มสาระศิลปะ พ.ค.59 - ก.พ.60 650   นายพรพจน ์

  8) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ พ.ค.59 - ก.พ.60 650   นางสาวโชคสกลุ 

9 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
วิชาการ 

2 พ.ค.59 - 31 มี.ค.
60 

5,750 
  นางสาวสุธีรา 

10 โครงการส่งเสริมงานบริการแนะแนว พ.ค.59 - มี.ค.60 2,300   นางสาวเทยีมจันทร ์

  1) งานบริการแนะแนว  พ.ค.59 - มี.ค.60 
300 

ทุนจาก
หน่วยงาน

ต่างๆ นางสาวเทียมจันทร ์

  2) งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน พ.ค.59 - มิ.ย.59 2,000   นางสาวเทียมจันทร ์
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ที่ โครงการ 
ว/ด/ป  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

  3) งานวันพบผู้ปกครอง พ.ค.59 - มี.ค.60 -   นางสาวเทียมจันทร ์

11 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานลูกเสือ  
เนตรนารี และ ยุวกาชาด 

พ.ค.59 - ก.พ.
60 

2,300 
  นายสมชาย 

  1) งานวันส าคัญทางลูกเสือ มิ.ย. - ก.ค. 59 300   นายสมชาย 

  2) งานจัดกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารีชั น ม.1 มิ.ย. - ธ..ค. 59 - 390 บาท/คน นางจรูญลักษณ ์

  3) งานจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีชั น ม.2 มิ.ย. - ธ..ค. 59 - 390 บาท/คน นางสาวจรสั 

  4) งานจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีชั น ม.3 มิ.ย. - ธ..ค. 59 - 390 บาท/คน นางกังสดาล   

  5) งานกองลูกเสือโรงเรียน มิ.ย. - ก.พ. 60 2,000   นายสมชาย 

12 โครงการทัศนศึกษา ส.ค. 59 - พ.ย. 59 2,300 290บาท/คน นายพรพจน์ 

13 
โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  ปลูก
ความรู้ 

พ.ค.59 - ก.พ.
60 

2,750 
  นางสาวโชคสกลุ 

14 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ CEFR พ.ค.59 - ก.พ.60 10,000   นางสาวโชคสกลุ 

  
1) งานพัฒนาเพ่ือยกระดับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ   

2,000 
  นางสาวโชคสกลุ 

  2) งาน Intensive  English  Program   2,000   นางสาวโชคสกลุ 

  3) งาน English  Activities   6,000   นางสาวโชคสกลุ 

สรุปงบประมาณงานวิชาการมัธยม    270,350   -     -    

 
 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ที่ โครงการ 
ว/ด/ป  งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1 
โครงการติดตามการด าเนินโครงการด้าน
งบประมาณ 

ตลอดป ี
- 

- นางสาวกุสสมุนิภา 

2 
โครงการติดตามการช าระคา่ธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น 

ตลอดป ี      52,500  - นางสาวกุสสมุนิภา 

สรุปงบประมาณกลุ่มงานบริหารงบประมาณ   
      
52,500  

- - 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - กลุ่มงานอาคารสถานที่ 

ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1 โครงการอาคารเรียนอาคารประกอบ ตลอดป ี    56,000  - นางเสาวลักษณ ์

  1) งานใช้ห้องประกอบ  ตลอดป ี      2,000  - นางสาวพัชรินทร ์

  2) งานส ารวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 31-ส.ค.-59      2,000  - นางเสาวลักษณ ์

  
3) งานจัดท าประวัติอาคารเรยีนอาคาร

ประกอบและแผนผังห้องเรียนห้องประกอบของ
โรงเรียนธรีศาสตร ์

31-ส.ค.-59      2,000  
- 

นางสาวณัชชา 

  4) งานการซ้อมหนีอัคคภีัย 27-ก.ค.-59      2,000  - นายพิรุฬห ์

  5) งาน 5 ส. ตลอดป ี     44,000  - นางนงลักษณ ์

  6) งานให้บริการกับบุคคลภายนอกภายใน ตลอดป ี      2,000  - นายพิรุฬห ์

  7) งานป้ายสมุนไพร ตลอดป ี      2,000  - นางนัยนา 

  8) งานห้องเรียนคณุภาพ ตลอดป ี  -  - นางนงลักษณ ์

2 โครงการจัดภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียน ตลอดป ี 167,000 - นางนฤมล 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื อวัสดุครุภัณฑ์ ตลอดป ี 1,506,000 - นางศรีไพร 

4 โครงการสุขาภิบาลน  าดื่มน  าใช้ ตลอดป ี 23,500 - นางสาวหนึง่ฤทัย 

สรุปงบประมาณงานอาคารสถานที่    1,752,500  -                -    

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 

ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1 โครงการธีรศาสตร์เกมส์   31ส.ค.-2ก.ย.59 57,500   นางอัญชลี 

2 โครงการอนุรักษ์วันส าคัญ ตลอดป ี 63,800   น.ส.มัณฑนา 

  1) งานวันวิสาขบูชา 19-พ.ค.-59 1,000   นายนภพล 

  2) งานวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 11-15ก.ค.59 5,800 ผู้ปกครอง น.ส.มัณฑนา 

  3) งานวันมาฆบูชา 10-ก.พ.-60 1,000   น.ส.มัณฑนา 

  4) งานวันแม่ 11-ส.ค.-59 5,000   น.ส.มณัฑนา 

  5) งานวันพ่อ 4-ธ.ค.-59 5,000   นางอัญชลี 
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ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

  6) งานวันรื่นเริง และวันครติส์มาส 23-25ธ.ค.59 20,000   นางรัศม ี

  7) งานวันเด็ก 13-ม.ค.-60 26,000   นางรัศม ี

3 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 25-พ.ย.-59 5,750   นางสาววนิดา 

4 โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ตลอดป ี 29,500   นางสาววนิดา 

  1) งานประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดป ี 10,000   นายมนต์ชัย 

  
2) งานให้บริการชุมชนด้านอาคารสถานท่ีและ

แหล่งเรียนรู ้
ตลอดป ี

5,000   นายมนต์ชัย 

  
3) งานรับบริการจากชุมชนด้านอนามัย

นักเรียนและทุนการศึกษา 
ตลอดป ี

5,000   นายมนต์ชัย 

  
4) งานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  ครู  

และศิษย์เก่าโรงเรียน  ธีรศาสตร์ 
ตลอดป ี

       5,000  นายบุญลาภ 

  5) กิจกรรมคืนตาใสให้ผู้สูงวัย ตลอดป ี 4,500   นายพัฒนา 

5 
โครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและ 
รับใช ้

  17,250   น.ส.อลิสา 

  1) งานแบ่งปันน้ าใจ ตลอดป ี 3,500   น.ส.อลิสา 

  2) งานนาฏศิลปส์ัมพันธ์รัก ตลอดป ี 13,750   น.ส.อลิสา 

สรุปงบประมาณงานสัมพันธ์ชมุชน   173,800              -                   -    

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตลอดป ี    12,100     นางวีรวรณ  

  1) งานบริการห้องพยาบาล ตลอดป ี      7,000     นางวีรวรณ  

  2) งานส่งเสริมอนามยันักเรยีน(ฉีดวัควีน) พ.ค-ส.ค59 1,800   นางทิพย์วรรณ 

  3) งานก าจัดเหา พ.ค-ส.ค59         100  ผู้ปกครอง นางทิพย์วรรณ 

  4) งานทดสอบสายตาด้วย E-Chart พ.ค-ก.ค.59         200    นางทิพย์วรรณ 

  5) งานทดสอบการไดย้ินของหู พ.ค-14 ก.ค.59         100    นางทิพย์วรรณ 

  6) งานเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง พ.ค-26 ก.ค.59      1,000    นางทิพย์วรรณ 

  7) งาน อ.ย.น้อยในโรงเรยีน พ.ค-ส.ค59         300    นางวีรวรณ 
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ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

  8) งานส่งเสริมสุขศกึษาในโรงเรียน ตลอดป ี         300    นางวีรวรณ 

  
9) งานส่งเสริมสุขภาพผูเ้รียนในโรงเรียน (ทุพ

โภชนา) 
ตลอดป ี         400  

  นางวีรวรณ 

  10) งานวันต่อต้านเอดส ์ พ.ย.- 7 ธ.ค.59         600    น.ส.ปรางค์ทิพย ์

  
11) งานประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง

นักเรียน พ.ค-มิ.ย.59 
        300  

  นางวีรวรณ 

2 โครงการคนดีศรีธีรศาสตร์ ตลอดป ี    21,000     น.ส.จรัส  

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม ตลอดป ี    40,600     น.ส.ฐติินันท ์ 

  1) งานฟังโอวาทยามเช้า ตลอดป ี         200    น.ส.มณีนุช 

  2) งานวันสุดสัปดาห ์ ตลอดป ี         200    น.ส.มณีนุช 

  3) งานต้นกล้าพอเพียง ตลอดป ี         200    นางธิชญา 

  4) งานวันไหว้คร ู พ.ค.-23มิ.ย.59      8,000    น.ส.ฐิตินันท์ 

  5) งานค่ายปฏิบตัิธรรม พ.ค.-20ก.ค..59     32,000    น.ส.ฐิตินันท์ 

4 โครงการระเบียบวินัย ตลอดป ี      2,500     นายวรา  

5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.ค. - มี.ค. 60      8,000   ผู้ปกครอง   นางบุญจันทร ์ 

  1) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 18 ก.พ 60      6,000    นางบุญจันทร ์

  2) กิจกรรมน้องส่งพี ่ 3-มี.ค.-60      2,000    น.ส.ปรางค์ทิพย ์

6 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มิ.ย.59-ก.พ.60      4,600     นายชาคริต  

  1) งานเลือกตั้งประธานสภานักเรียน พ.ค.-มิ.ย.60      2,000    นายชาคริต 

  2) งานสภานักเรียน พ.ค.59-ก.พ.60      2,600    นายชาคริต 

7 
โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกนัยาเสพติดใน
โรงเรียน 

พ.ค.59-ก.พ.60    12,000    
 นางบุญจันทร ์ 

  1) กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 16-31 พ.ค.59      2,000  
  นางบุญจันทร ์

  2) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิ พ.ค-มิ.ย.59      2,500    น.ส.พนิดา 

  3) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตลอดป ี      5,000    นางบุญจันทร ์

  4) กิจกรรม To  Be  Number One ตลอดป ี      2,500    น.ส.พนิดา 

สรุปงบประมาณงานกิจการนักเรียน    100,800              -                   -    
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - กลุ่มงานทะเบียน วัดผล 

ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1 
โครงการส่งเสริมประสทิธิภาพการวัดและ
ประเมินผลสู่การยกระดับผลสมัฤทธิ์ 

  78,700 - 
นางศิริพร 

  1) งานวัดผล พ.ค.59-มี.ค.60 17,000 - นางศิริพร 

  2) งานเทียบโอนผลการเรียน พ.ค.59-ก.พ.60 400 - นางศิริพร 

  3) งานจัดสอบ ก.ค.59-มีค.60 13,000 - นางสาวศรณัรัตน ์

  4) งานท าข้อสอบ พ.ค.59-ก.พ.60 36,000 - นางสาวศรณัรัตน ์

  5) งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา ตลอดป ี 300 - นางศิริพร 

  6) งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ตลอดป ี 12,000 - นางศิริพร 

สรุปงบประมาณงานทะเบียนวัดผล      78,700  -   

 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - กลุ่มงานธุรการ 

ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ ตลอดป ี 58,000 - นางสุรีพร 

  1) งานสารบรรณ ตลอดป ี 15,000 - นายพีระพงษ ์

  2) งานบริการงานพิมพ์และอัดส าเนา ตลอดป ี 22,500 - นางสุรีพร 

  
3) งานเบิกเงินสวัสดิการของรัฐบาล

และสังฆมณฑลราชบุร ี
ตลอดป ี 500 - 

นายพีระพงษ ์

  4) งานประชาสัมพนัธ์ ติดต่อ – สอบถาม ตลอดป ี 5,000 - นางสาวลัดดา 

  5) งานทะเบียนนักเรียน ตลอดป ี 15,000 - นางวิไลรตัน ์

2 
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

ตลอดป ี 4,600 - 
นางวิไลรัตน์ 

สรุปงบประมาณงานธุรการ      62,600  -   
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลย ี

ตลอดป ี 292,000   
นายวิษณุ 

  
1) งานรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ

โรงเรียนธีรศาสตร ์
ตลอดป ี 10,000 

  นางสาวทัศนีย์ 

  2) งานสื่อสัมพันธ์ธีรศาสตร ์ ตลอดป ี 110,000   นายวิษณุ 

  3) งานพฒันาระบบเว็บไซต์ธีรศาสตร ์ ตลอดป ี 5,000   นางสาวทัศนีย์ 

  4) งานป้ายประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ตลอดป ี 50,000   นายวิษณุ 

  5) งานบันทึกภาพกิจกรรมโรงเรียน ตลอดป ี 20,000   นายวิษณุ 

  6) งานบัตรประจ าตัวนักเรียน ตลอดป ี 47,000   นางสาวทัศนีย์ 

  
7) งานดูแลและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
ตลอดป ี 50,000 

  นายวิษณุ 

สรุปงบประมาณงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    292,000              -      

 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 

ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1 โครงการวันกตัญญูคณะผูบ้ริหาร มิ.ย.59 - ธ.ค.60 46,000 - นางรังสิมา 

  

1) กิจกรรมฉลองศาสนนามคุณพ่อเปโตร  
ธาดา   พลอยจินดา 

29-มิ.ย.-59 20,000 - นางรังสิมา 

  
2) กิจกรรมฉลองศาสนนามซสิเตอร์สุดารัตน์  

วิหกไพสน 
พ.ย.-59 13,000 - นางรังสิมา 

  
3) กิจกรรมฉลองศาสนนามซสิเตอร์มัลลิกา   

ปานมีศรี 
ธ.ค.-59 13,000 - นางรังสิมา 

2 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ   230,000 สังฆมณฑล/
กองทุนครู 

นางสุดารัตน์ 

  1) งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล เม.ย.59-มี.ค.60 - - นางสุดารัตน์ 

  2) งานสวัสดิการจากโรงเรียน เม.ย.59-มี.ค.60 230,000 - นางสุดารัตน์ 

3 โครงการพักสักนิดชีวิตยืนนาน ธ.ค.-59 500,000 - นางอารยา 
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ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

4 โครงการส่งเสริมประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรสู่ครูมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21 

เม.ย.59-มี.ค.60 272,500 - นางสาวรุ่งอรุณ 

  1) งานจัดอบรมสัมมนา เม.ย.59-มี.ค.60 250,000 - นางสาวรุ่งอรุณ 

  2) งานสวัสดิการความปลอดภัย เม.ย.59-มี.ค.60 2,500 - นางสาวรุ่งอรุณ 

  3) งานแฟ้มพฒันาครู เม.ย.59-มี.ค.60 12,000 - นางสาวรุ่งอรุณ 

  4) งานต่อใบประกอบวิชาชีพคร ู เม.ย.59-มี.ค.60 3,000 - นางสาวรุ่งอรุณ 

  5) งานแต่งตั้งถอดถอนบุคคลากร เม.ย.59-มี.ค.60 1,000 - นางสาวรุ่งอรุณ 

  6) งานวางแผนบุคลากร ก าหนดภาระงาน เม.ย.59-มี.ค.60 1,000 - นางสาวรุ่งอรุณ 

  7) งานส ารวจการปฏิบัติหนา้ที่ของครู เม.ย.59-มี.ค.60 2,000 - นางสาวรุ่งอรุณ 

  8) งานระเบยีบการแต่งกาย เม.ย.59-มี.ค.60 1,000 - นางสาวรุ่งอรุณ 

4 สุขภาพดีชีวีมีสขุ เม.ย.59-มี.ค.60 5,750 - นางสาวศตพร 

สรุปงบประมาณกลุ่มงานบริหารบุคคล   1,054,250        -      

 

กลุ่มงานจิตตาภิบาล 

ที่ โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 93) 
ว/ด/ป  งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ โรงเรียน สนับสนุน 

1 โครงการชุมชนศิษย์พระคริสต ์ ตลอดป ี     44,000    น.ส. สุมาส 

  1) งานเยาวชนคาทอลิก ตลอดป ี      13,000    น.ส. สุมาส 

  2) งานสอนค าสอน ตลอดป ี       7,000    น.ส. นิรัตนดา 

  3) งานพิธีกรรมศาสนา ตลอดป ี  15,000    น.ส. พนิดา 

  4) งานสัปดาห์พระคัมภีร์ ตลอดป ี 9,000    น.ส. นิรัตนดา 

2 โครงการสนามแพร่ธรรม ตลอดป ี 8,000    นายวิศรุต 

สรุปงบประมาณกลุ่มงานจิตตาภิบาล   52,000              -      
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สรุปงบประมาณโครงการ  5 กลุ่มงาน  ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มงาน 

งบประมาณ 

โรงเรียน หน่วยงานภายนอก 

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ        339,850    

1) กลุ่มงานบริหารวิชาการ  ระดับประถมศึกษา         69,500  รัฐบาล/ผู้ปกครอง 

2) กลุ่มงานบริหารวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา        270,350  รัฐบาล/ผู้ปกครอง 

2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ         52,500    

3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป     2,460,400    

1) งานอาคารสถานที่      1,752,500    

2) งานสัมพันธ์ชุมชน        173,800  ผู้ปกครอง 

3) งานกิจการนักเรียน        100,800  ผู้ปกครอง 

4) ทะเบียน วัดผล         78,700    

4) งานธุรการ         62,600    

5) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ        292,000    

4. กลุ่มงานบริหารบุคคล     1,054,250  สังฆมณฑล 

5. กลุ่มงานจิตตาภิบาล         52,000    

รวมงบประมาณโครงการปีการศึกษา 2559     3,959,000    
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ชื่อโครงการ                      วันแห่งความภาคภูมิใจ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่ 2            ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7             ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 8               ผู้เรียนเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ             
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1,2 และ 4 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางพรรณทิพย์  ยิ้มประเสริฐ  
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม  2559 - กุมภาพันธ์  2560 
สถานที ่           หอประชุมใหญ่                                                   
1. หลักการและเหตุผล                                                      
 การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม     จริยธรรม   

และค่านิยมอันพึงประสงค์   ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้   มีผลงาน  ผลการเรียนรู้            และผู้ที่ท า

คุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน   เป็นแบบอย่างที่ดี   สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม   ตลอดจนได้

สร้างขวัญ  และก าลังใจแก่ผู้ที่ท าความดี 

 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการ  วันแห่งความภาคภูมิใจ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ทุกปีการศึกษา   เพ่ือ              

เป็นขวัญ   และก าลังใจแก่ผู้ที่เป็นคนเก่ง   คนดี   

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ         ยกย่อง เชิดชู   และให้เกียรติบัตรแก่ผู้ที่เป็นคนเก่ง  คนดี                        
                              เวลาในการจัดเหมาะสม               
ความมีเหตุผล           ยกย่องผู้ท าความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน    
การมีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี    เป็นคนดแีละเป็นแบบอย่างได้   
เงื่อนไขคุณธรรม            รักชาติ  ศาสน์   กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง  พอเพียง  มุ่งม่ัน                                                                                               
                                ในการท างาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ความกตัญญู ความรัก ความเมตตา 
                                และการแสดงความยินดีเป็นหนึ่งเดียวกัน 
เงื่อนไขความรู ้            ผู้เรียนรู้วิธีการประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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 ผู้เรียนรู้เกณฑ์การประเมินแฟ้มพัฒนาผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์และได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี   
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ       
  1.  ผู้เรียนร้อยละ  100 ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

ค่านิยมอันพึงประสงค์  การบ าเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตามเกณฑ์  

ด้านคุณภาพ  
             ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและความส าเร็จของตนเอง    

4.การด าเนินงานและระยะเวลา    

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    งาน 
วันแห่งความ
ภาคภูมิใจ 

1. ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการจัดกิจกรรม”
วันแห่งความภาคภูมิใจ” 

2. เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม 
3. รวบรวมรายชื่อนักเรียนและผู้ที่ได้รับรางวัล 

-  เรียนดีรายวิชา  
-  คนดีศรีธีรศาสตร์   
-  ทุนการศึกษา   
-  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน 

4. จัดท าโล่  และเกียรติบัตร 
5. ออกจดหมายเชิญผู้ปกครองและผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ให้กับโรงเรียนมาร่วมงาน 
6. ออกค าสั่ง และแจ้งผู้รับผิดชอบในการจัด

กิจกรรม 
7. ด าเนินกิจกรรมตามวัน  และเวลาที่ก าหนด 

- ตกแต่งสถานที่และบริเวณโดยรอบให้สวยงาม 
- ซ้อมพิธีการ (ครูและนักเรียนทุกระดับชัน้) 

8. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม      
กิจกรรม 
9. สรุป  และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
10. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

15,000 
 

พ.ค.-มิ.ย.59 
 

พ.ค–มิ.ย.59
มิ.ย.59–ม.ค.60

ม.ค.60 
ก.พ.60 
ก.พ.60 
ก.พ.60 

 
ก.พ.60 

 
ก.พ.60 

 
15 ก.พ.60 

 
 
 
 

 

นางพรรณ
ทิพย์ 
 
 

5.งบประมาณ     15,000   บาท 
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6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้ารับการคัดเลือกใน

การรับรางวัลเรียนดี  รางวัลคนดีศรีธีร
ศาสตร์  ทุนการศึกษา  และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 

2) ร้อยละ 93  ของผู้เรียน  ครู  และ
ผู้ปกครอง  มีความสุข  ภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของนักเรียน  และพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ 

-คัดเลือกจากผลคะแนน
สอบ 
-รวบรวมข้อมูล 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

- แบบประเมินแฟ้มพัฒนา
ผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-แบบบันทึกผลรายการแข่งขัน
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
- แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ผู้เรียน 
-ผลคะแนนสอบกลางภาค  
และปลายภาคเรียนที่ 1 

 

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

1) ชมรมผู้ปกครอง   มอบทุนการศึกษา 
2) อพปร.หมู่ 16และหมู่17  ต าบลท่าผา   อ าเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุรี 

 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชน  

ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ  
          ( นางพรรณทิพย์   ยิ้มประเสริฐ )                                        
        หัวหน้าโครงการ 
                     16/ พ.ค.  /2559 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
    ( นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์ )                     (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการประถม                     ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
             16/ พ.ค.  /2559                                                            …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   รักษ์ภาษาไทย 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 3     ผู้เรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา 
   ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่  11 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
   และสื่อต่างๆรอบตัว 
ยุทธศาสตร์ที่  12 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1  
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 6  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ           นางจิราภร   พงศ์ลักษมาณา  
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2559  -  กุมภาพันธ์  2560 
สถานที ่  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
  

1. หลักการและเหตุผล   
 เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของโลกที่มีผลงานด้านวรรณคดีและ
งานประพันธ์อันทรงคุณค่ามากมายและให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม
ไทยที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งและสามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อของคนไทยได้อย่างดี
ยิ่ง 
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดท าโครงการรักษ์ภาษาไทยขึ้นมาเพ่ือช่วยส่งเสริมการใช้ 
ภาษาไทยให้ถูกต้องและสอดแทรกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องซึ่ง 
จะช่วยอนุรักษาภาษาไทยไว้ให้ยั่งยืนสืบไป 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ จัดกิจกรรมและการแข่งขันได้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ความมีเหตุผล  ผู้เรียนรักการเรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่าน 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี   ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการคิด 
เงื่อนไขคุณธรรม  รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   การงานหน้าที่ 
เงื่อนไขความรู ้  มีทักษะความรู้จากการแข่งขันและกิจกรรมอ่ืน 
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2. วัตถุประสงค ์      
2.1     เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
2.2     มีทักษะในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง  

3. เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ       

     ผู้เรียนร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม/แข่งขันทักษะวิชาการ  วันสุนทรภู ่ วันภาษาไทยแห่งชาติ 
  และบันทึกการเรียนรู้ที่ได้จากการอ่าน เขียน ฟัง พูด ด้วยตนเอง 

ด้านคุณภาพ  
    ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอยู่เสมอ 

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1.งานวัน
สุนทรภู่ 
 
 
 
 

1.วางแผนการด าเนินการ  
-ประชุมครูในกลุ่มสาระเพ่ือวาง 
แผนการจัดกิจกรรม 
-มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัด

กิจกรรมและการแข่งขันทักษะวิชาการ 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 

-การจัดป้ายนิเทศ 
-การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ 
ชั้น ป.1- ป.6 
-การแข่งขันวาดภาพระบายสี ตัวละคร 
เรื่องพระอภัยมณี ชั้น ป.1-ป.6 
-การแข่งขันแต่งกลอนแปดชั้นป.4-ป.6 
-การตอบค าถามเก่ียวกับประวัติวันสุนทรภู่ 

ชั้น ป. 1- ป.6 
4.จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการจัด 
    กิจกรรม 
5.สรุปผล/รายงานผลการจัด 
 
 
 

   1,000 16 พ.ค. 59 
 
 
 
 
 

22 พ.ค.59 
15- 20 มิ.ย.59 

 
 
 
 
 
23 -30 มิ.ย. 59 
 
 

นางจิราภร 
ครูในกลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
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กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.วัน
ภาษาไทย
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.งาน
บันทึกรัก
การอ่าน 

1.วางแผนด าเนินการ 
-ประชุมครูในกลุ่มสาระเพ่ือวาง 
แผนการจัดกิจกรรม 
-มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัด

กิจกรรมและการแข่งขันทักษะวิชาการ 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
-คัดลายมือ ชั้น ป.1-ป.6 
- กิจกรรมแข่งขันเขียนเรื่อง   
  จากภาพ ชั้น ป.1 - ป.3 
- กิจกรรมแข่งขันเขียนค าขวัญ 
  ชั้นป. 4 - ป.6 
5.ประเมินผล 
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
6.สรุปผล/รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
1.วางแผนการด าเนินงาน 
-ประชุมครูในกลุ่มสาระภาษาไทย/หัวหน้า

ระดับชั้น 
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโดย ครู

ประจ าชั้นตรวจบันทึกรักการอ่านเดือนละ 
1 ครั้ง  

2.หัวหน้าระดับชั้นติดตามตรวจสอบการ
ตรวจบันทึกของครูประจ าชั้น 

3.ครูประจ าชั้นรวบรวมสมุดบันทึกรักการ
อ่านส่งที่บรรณารักษ์  เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา ตามเวลาที่ก าหนด 

4.ประเมินความพึงพอใจ 
5.สรุป/รายงานผล 
 
 

   1,000 20 พ.ค. 59 
 

 
 
 

25 พ.ค. 59 
20-24 ก.ค. 59 

 
 

 
3 ส.ค. 59 

 
    7 ส.ค. 59 
 
16 พ.ค.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  ก.พ. 60 
10 ก.พ.60 

 นางจิราภร 
 
ครูในกลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
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5.งบประมาณ    2000   บาท 
 
6.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
วันสุนทรภู่  
2.ผู้เรียนร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม                                
วันภาษาไทยแห่งชาติ  
3.ผู้เรียนร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม                                 
บันทึกรักการอ่าน 
ด้านคุณภาพ 
-ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย มีทักษะในการใช้
ภาษาไทยสื่อสารได้ถูกต้อง  มีนิสัยรักการอ่าน   แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอและ มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

-รายงาน/ผลงานการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
-การตรวจสมุดบันทึกรักการ
อ่าน 
 
 

-ส ารวจความพึงพอใจ 

-ชิ้นงาน 
 
 
 
-สมุดบันทึกรักการอ่าน 
 
 
-แบบส ารวจความ 

พึงพอใจ 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
      -       
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย  
2.ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง 

                                                                                          ผู้ขออนุมัติ                                                             
 
                                                                                     ลงชื่อ............................................                                         
                                                                                         ( นางจิราภร   พงศ์ลักษมาณา )                                                       
                                                                                           หวัหน้าโครงการระดับประถม
                          
         ลงชื่อ …………………………………………     ลงชื่อ ………………………………… 
          ( นางประภาพรรณ         ไชยวงศ์ )                               (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
            หวัหน้างานวิชาการระดับประถม               ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
                …………./……………/………….                                                ............./............./............. 
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ชื่อโครงการ  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556 - 2560 

เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง    

ยุทธศาสตร์ที่ 11    มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ 

    ต่างๆรอบตัว 

ยุทธศาสตร์ที่   12  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

ยุทธศาสตร์ที่    13    เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

ยุทธศาสตร์ที่    14   ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน      

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1  

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ   

หัวหน้าโครงการ   นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริมงคล    

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม -19 สิงหาคม  2559   

สถานที ่            ลานโดมและสนามฟุตบอล 

    

1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียน

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วย

กิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึน โดยได้รับการส่งเสริม

ความสามารถ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนธี รศาสตร์จึงได้จัดท า

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
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จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและส่งเสริมสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ   -การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เหมาะสมกับเวลาและผู้เรียน   

ความมีเหตุผล  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่ส าคัญ 

การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี- พัฒนาต้องท าต่อเนื่องจริงจัง  ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจึงจะเห็นผลและดีขึ้นเป็นล าดับ 

เงื่อนไขคุณธรรม   - ผู้เรียนตอ้งท าหน้าที่ของตนเองอย่างดี   พยายามท าต่อเนื่อง มีความอดทน  

 ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนอย่างจริงจัง  ความเรียบง่าย 

                               ความพอเพียง 

เงือ่นไขความรู้  -ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันและน า

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

2. วัตถุประสงค์   
1)  เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มจากกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ

เรียนรู้ระหว่างกัน  
2) เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

 
3. เป้าหมาย   

 ด้านปริมาณ       

  ร้อยละ 100ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 ด้านคุณภาพ  

  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สัปดาห์

วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 

1.วางแผนการด าเนินการ 

-ประชุมคณะกรรมการ  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม 

-มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

-.ฝึกซ้อมScience  Show 

-ติดต่อหน่วยงานภายนอกมาจัดแสดง 

2.จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

เวลา12.30-13.30น. 

-แสดงSCIENCE  SHOW 

  เวลา12.30-13.30น 

- กิจกรรมต่างๆจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษากาญจนบุรี/บางกอกกลาส 

1,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-19ส.ค.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ส.ค.59    

 

16  ส.ค.59   

นางสาวสุคนธา 

คณะกรรมการ

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร ์

 

5. งบประมาณ       1,500  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

  -ร้อยละ100ของผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน                 

-ร้อยละ100ของผู้เรียนชั้นประถมปีที่1-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้เทคโนโลยีใน  

การเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

ด้านคุณภาพ 

-ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมี

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จาก

การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

รวบรวมและตรวจสอบ 

ประมวลผลกิจกรรมจากกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

1.แบบสรุปกิจกรรม กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

2แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 

บางกอกกลาส 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีความช านาญในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับโดยตรง 

 

 

           ผู้ขออนุมัติ 

 

                                                           ลงชื่อ  

(นางสาวสุคนธา   สุทธิศิริมงคล.) 

                    หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

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

       (นางประภาพรรณ  ไชยวงศ์)                                         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 

      หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

        …………./……………/………….                                           …………./……………/………….    
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 ชื่อโครงการ เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 

เป้าหมายที่  3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

             ตนเองอย่างต่อเนื่อง      

ยุทธศาสตร์ที่ 11 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้                        

และสื่อ ต่าง ๆ รอบตัว    

ยุทธศาสตร์ที่ 12  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้    

เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ที่ 13 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน

 ยุทธศาสตร์ที่ 14 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

เป้าหมายที่  4                       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ    

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 18                  มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่  5    ตัวบ่งชี้ท่ี   1 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์   3.7  โครงการกิจกรรมที่  3  ,  4 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ     โรงเรียนธีรศาสตร์ 

หัวหน้าโครงการ  นางสาวปัทมา       คล้ าเจริญ    

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2559 – มกราคม  2560 

สถานที ่    โรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  จากมาตรฐานการศึกษา  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นการประเมินผลสภาพจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะใน

การแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  มีความสามารถในการ

คิดอย่างเป็นระบบ มีหลักการ ก าหนดเป้าหมาย และ แก้ปัญหา   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ภูมิใจในผลงานของ
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ตนเอง  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด การเขียน ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศพัฒนาการเรียนรู้หรือน าเสนอใน

รูปแบบต่าง ๆ  สามารถเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  มีวิธีการพ่ึงพาภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์  ดังนั้น

การบูรณาการความรู้สาระต่าง ๆ ของครูและนักเรียน จึงเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพการเรียนการสอนของ

โรงเรียน     แผนงานวิชาการโรงเรียนธีรศาสตร์  จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้นี้ขึ้นเพ่ือให้

ครูและนักเรียนได้ร่วมแรง  ร่วมใจในการน าเสนอผลงานอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   การประเมิน

สภาพจริง ตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นการ จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบบูรณาการ  และ

สร้างความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  อย่างใกล้ชิด 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ      -    พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดแสดงผลงาน 

          -    พอประมาณกับสถานที่ ที่จัดแสดง 

      -    พอประมาณกับก าลังงาน และ ก าลังทรัพย์   

             -    พอประมาณกับความสามารถของนักเรียน 

ความมีเหตุผล    -   ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

                    -    เข้าใจปัญหา  แก้ไขปัญหา  และพัฒนาได้ถูกต้อง 

                -    ชี้แจง และน าเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบต่างๆ 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  -   มีส่วนร่วมในการแสดงออก และภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและกลุ่ม 

                       -    สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม 

เงื่อนไขคุณธรรม 

ความขยัน         -  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ท า อย่างต่อเนื่อง รักงานที่ท าและตั้งใจท าจน 

         บรรลุผลส าเร็จ 

ความประหยัด        -  คิดวางแผนการใช้อุปกรณ์ การผลิตผลงาน ชิ้นงาน ที่ให้ผลคุ้มค่ามีความรู้ เป็น 

                               ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

ความสามัคคี        -  เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ในการจัดนิทรรศการ 

มีน้ าใจ                -  ยินดีช่วยเหลือกิจกรรมในการจัดงานทุกอย่างที่ตนสามารถ 

สะอาด                   -  รักษาความสะอาดในการท างาน   ในพื้นที่บริเวณที่จัดงาน 

มีวินัย            -  ผู้เรียนที่เข้าร่วมงาน เคารพกฎกติกาของแต่ละกลุ่มสาระ และข้อตกลงประจ าวัน   

ความซ่ือสัตย์      -  ผู้เรียนศึกษาดูงานที่จัดแสดง ไม่ท าลาย หรือหยิบฉวยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

เงื่อนไขความรู้   -  กระบวนการท างาน 

               -  วิธีสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติม   เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ 
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                   -  รูปแบบการสร้างองค์ความรู้   สู่การน าเสนอ ของ 8 กลุ่มสาระ 

                      :      ความเป็นหนึ่ง  ความเป็นชุมชน 

                        :      ความหวัง 

2. วัตถุประสงค์ 

  1)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

  2)  เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและภูมิปัญญาท้องถิ่น  อย่างใกล้ชิด     

  3)  เพ่ือให้ครูและผู้เรียนได้ร่วมแรง  ร่วมใจในการน าเสนอผลงานอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

ตามศักยภาพของผู้เรียน  

 

3.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

  1)   ผู้เรียนที่มาเรียนร้อยละ 100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

  2)   กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น าเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เรียนใน   

    รูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย  

ด้านคุณภาพ         

  ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ  มีความพึงพอใจ ภูมิใจในผลงานของตนเอง  น าไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันและสังคมได้ 

 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเปิดบ้าน

วิชาการคาราวาน

ความรู้ 

1.  วางแผนก าหนดวัน เวลา จัดงาน 

2.  ออกแบบส ารวจ และรวบรวมข้อมูล   

2.1 การแสดงโครงงานของ 8 กลุ่มสาระ 

2.2 การสาธิตผลผลิต ผลงานนักเรียน 

2.3 การจัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.4การออกร้านแสดงผลงานหนึ่งชั้นเรียน 

2 ผลิตภัณฑ์ 

25,000 พ.ค. 59 

พ.ย. 59 

 

 

 

 

 

 

ครูปัทมา 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.5 walk rally 8 กลุ่มสาระ 

2.6 การแสดงผลผลิตของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

- เก็บแบบส ารวจ 

-  ก ากับติดตาม การด าเนินงานกลุ่มสาระ 

3.  ด าเนินการจัดกิจกรรม 

4.  สรุปรายงานประเมินผล 

 

 

 

 

 

23 ม.ค. 60 

ม.ค. 60 

 

 

5. งบประมาณ  25,000  บาท 

 

6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1.   ผู้เรียนที่มาเรียนร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน

เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

น าเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ 

 2.1 ร้อยละ 100  ของการแสดงโครงงาน 8 กลุ่มสาระ 

 2.2 ร้อยละ 100  การสาธิตผลผลิต ผลงานนักเรียน  8 

กลุ่มสาระ 

 2.3 ร้อยละ 100 จัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน  

 2.4 ร้อยละ 100  ทุกชั้นเรียนแสดงงานผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน   

 2.5 ร้อยละ 100  walk rally  8 กลุ่มสาระ 

2.6  ร้อยละ 100 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รับเชิญเข้าร่วม

แสดงผลงาน 

 

 

เก็บข้อมูลการผ่าน

กิจกรรมแต่ละกลุ่ม

สาระ 

ผลงานที่จัดแสดงในแต่

ละกลุ่มสาระทุกชั้น

เรียนแสดงผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สมุดกิจกรรมเล่มเล็ก 

 

-  แบบส ารวจชิ้นงานแต่ละ

กลุ่มสาระ 

-ใบโบชัวร ์

-แผงโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 75 
 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านคุณภาพ 

1.  ร้อยละ 93 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

-   ส ารวจความพึง

พอใจนักเรียนที่เข้าชม

งาน 

 

 

- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

กลุ่มแม่บ้านสาธิตเครื่องจักสาน 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ  มีความพึงพอใจ ภูมิใจในผลงานของตนเอง   น าไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันและสังคมได้ 

 

 

                                                                                    ผู้ขออนุมัติ 

 

                                                                       ลงชื่อ..................................................... 

                       (นางสาวปัทมา   คล้ าเจริญ) 

                                          หัวหน้าโครงการระดับประถม 

 

 

 

ลงชื่อ…………….…………………..………...                           ลงชื่อ…………….…………………………………... 

       (นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์)                                      (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา)              

 หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับประถม                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

              ……….. /………../ ………..                                      ……… / ……………../ ………….. 
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ชื่อโครงการ        ผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่ชุมชน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556 - 2560 

เป้าหมายที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

อย่างมีสติสมเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ที่17 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

ยุทธศาสตร์ที่18 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

เป้าหมายที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่

ดีต่ออาชีพสุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่23 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่24 ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่25 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ยุทธศาสตร์ที่26 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพทีตนเองสนใจ 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 5 ตัวบ่งช้ีที่ 1  

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

หัวหน้าโครงการ นางดุษณีย์  ประทุมศิริ 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 18 พฤษภาคม 2559 –  31 มกราคม 2560 

สถานที ่ ห้องผลิตภัณฑ์ 

  

9. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษาเป็น

การปฏิรูปการเรียนรู้ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด และตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

(พ.ศ.2552-2561) ได้ก าหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนานักเรียนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ   ส่งเสริม 
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สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดและทักษะชีวิต บรรลุเป้าหมาย สามารถ

พัฒนาตนเองตามวัยและเต็มศักยภาพ  

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่ชุมชนต่อเนื่องจากปีการศึกษา2558 ที่

ผ่านมาท่ีผลการจัดท าโครงการเป็นไปด้วยดีอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม โครงการนี้จึงด าเนินสานต่อข้ึนเพ่ือเป็น

นวัตกรรมทางการศึกษาส าหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการท างานน าไปสู่อาชีพสุจริตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียน ส่งเสริมทักษะการคิด ปฏิบัติการต่อยอดพลังความคิด 

ความสามารถ และทักษะการท างานรายบุคคลและรายกลุ่มด้วยโครงงานอย่างเป็นระบบ โรงเรียนเป็นแหล่งให้

ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจเห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ

สอนและการด ารงชีวิต ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงาม ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอน  

กล้าตัดสินใจ รู้วิธีการแก้ปัญหา สามารถน าเสนอผลงาน มีแนวทางน าไปสู่อาชีพในสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ : พอประมาณกับวัยผู้ เรียนจากง่ายไปยากและเพ่ิมปริมาณตามล าดับ    

ขั้นตอน 

ความมีเหตุผล : เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกระบวนการท างาน และ

เลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับตนเองได้ น าไปสู่อาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง                                                   

การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี : กระบวนการผลิตในแต่ละระดับชั้นเป็นองค์ความรู้สู่การพัฒนาตนเองและต่อ

ยอดเพ่ือนการพัฒนาสู่อาชีพสุจริต ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพากเพียรและ

สร้างสรรค์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

เงื่อนไขคุณธรรม : ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ 

 : ความอดทนในการปฏิบัติงาน 

 : ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 

 : ความประหยัดและรู้จักใช้วัสดุ – อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 

 : ความเป็นหนึ่ง ความเป็นชุมชน 

 : ความหวัง 

เงื่อนไขความรู้ : กระบวนการผลิตชิ้นผลิตภัณฑ์ 
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10. วัตถุประสงค์     
1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี

สติและน าเสนอผลงาน  
2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต 
3) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมให้ผู้เรียน  

11. เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ       

1) นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ร้อยละ 100 ได้รับการฝึกทักษะการสาน  และมีผลงานของตนเองตาม   
     ความสามารถตามระดับชั้น 
2) นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6  รอ้ยละ 100 ได้ฝึกทักษะการท างานด้วยโครงงาน 1 ชั้นเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 
มี  
    ผลงานจัดแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ เป็นพื้นฐานของอาชีพได้ 
 

ด้านคุณภาพ  

  ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์และเกิดทักษะการท างานอย่างเป็นระบบเพิ่มพูนและ

เสริมสร้างการเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่อย่างมีความสุข เข้าใจเห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดทัศนคติ

และพฤติกรรมที่ดีงาม มีเจคติทีดีต่ออาชีพสุจริตและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

12. การด าเนินงานและระยะเวลา    
กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ผลิตภัณฑ์ชั้น

เรียน 

 

 

 

 

1. ประชุม วางแผน การจัดท าผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน       
2. ส ารวจความสนใจของรักเรียนชั้น ป.1-ป.6 

และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เสนออนุมัติการ
จัดท าผลิตภัณฑ์ 

3. ประชุมติดตามการจัดท าผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน 
4. จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานวันเปิด

บ้านวิชาการคาราวานความรู้ 
5. ประเมินความพึงพอใจนักเรียน/ครู 
6. สรุปงานประเมินผลผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน 

เงิน

สนับสนุน

จากรัฐบาล 

ประถม 75

ต่อคน 

 

พ.ค.59 

พ.ค.59 

 

พ.ค.59 

23 ม.ค.60 

 

 

ม.ค.60 

นางดุษณีย์ 

ครู ป.1- ป.6 
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กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.ผลิตภัณฑ์งาน

สาน 

 

 

 

 

 

 

1. วางแผนการท าการสาน 

 ป.1 การสานพัด ลาย2 (ตอก) 

 ป.2 การสานแผ่นรองจาน ลาย 2 (ตอก) 

 ป.3 การสานกระเป๋าผนัง ลาย 2(ตอก) 

 ป.4 การสานรูปทรงใส่ขวด ลายขัด 

 ป.5 การสานโมบายปลาตะเพียน   
ลายขัด (เส้นพลาสติก) 

 ป.6 การสานกระจาด ลายขัด   
             (เส้นพลาสติก) 

2.จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์งานสานของแต่

ละชั้น 

3..ประเมินความพึงพอใจนักเรียน/ ครู          

4..สรุปงานประเมินผลงานสาน 

เงิน

สนับสนุน

จากรัฐบาล 

ประถม 75

ต่อคน 

 

พ.ค.59 

พ.ค.59 

 

 

พ.ค.59 

 

 

 

 

23 ม.ค.60 

 

ม.ค.60 

นางดุษณีย์ 

ครู ป.1- ป.6 

 

 

13. งบประมาณ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 
 

14. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ100ของนักเรียนปฏิบัติงานสานผลิตภัณฑ์
ในรูปแบต่างๆ 

 ร้อยละ100ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน 
1 ชั้นเรียน 2 ผลิตภัณฑ์ 

ด้านคุณภาพ 

 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสร้างผลงานด้วยความคิด
สร้างสรรค์และเกิดการท างานอย่างเป็นระบบ 

 

 ประเมินผลงานนักเรียน 

 ประเมินการจัดแสดงผล
งานและความพึงพอใจ
ของ ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 แบบประเมินชิ้นงานสาน 

 แบบประเมินชิ้นงาน
ผลิตภัณฑ์ 

 แบบประเมินการจัด
แสดงผลงานและความพึง
พอใจ 
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15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มแม่บ้านสานตะกร้า (อบต.ดอนขมิ้น) 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนน าวิชาความรู้ที่ได้น าไปขยายผล  สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง  และครอบครัว   

  

       ผู้ขออนุมัติ 

 

ลงชื่อ …………………………………… 

                      (  นางดุษณีย์  ประทุมศิริ   )                                  

           หัวหน้าโครงการ 

 

       

 

 

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

     (นางประภาพรรณ  ไชยวงศ์)                                            (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

    …………./……………/………….                                 …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ        โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ       

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556 - 2560 

เป้าหมายที่  5     ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 19  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   

ยุทธศาสตร์ที่ 22  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

เป้าหมายที่ 16  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทย  ทักษะการคิดคณิตศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 66  ผลการประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 67  ผลการประเมินทักษะการคิดคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 5 ตัวบ่งช้ีที่ 1  

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3 , 4 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ  

หัวหน้าโครงการ  นางพรรษา   ขันธ์เครือ  

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปี  

สถานที ่  โรงเรียนธีรศาสตร์  

  

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้นใน

การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้มี

ความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความรู้และทักษะที่จ าเป็น

ตามหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

สูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่ส าคัญซึ่งต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน

ด้านผู้เรียนและมีความรู้  ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากหน่วยงานต้นสังกัด  ผล

การด าเนินโครงการ พบว่าผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนบางรายวิชาไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนธีรศาสตร์ จึงได้จัดท า

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระขึ้น  

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ       -การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามศักยภาพ กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน พัฒนาตนเองจากฐาน

คะแนนเดิมของตัวเอง   

ความมีเหตุผล           - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่ส าคัญซึ่งต้องรับ

การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานภายนอกสมศ.  โดยใช้ผลการสอบจาก

การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ การประเมินระดับชาติ(o-net)   

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี    -    การพัฒนาต้องท าต่อเนื่องจริงจัง  ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจึงจะเห็นผลและดีขึ้นเป็น

ล าดับ 

- การพัฒนาใด ๆ ต้องอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  และเลือกใช้วิธีที่ เหมาะสม  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีส่งผลให้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 

เงื่อนไขคุณธรรม             :   มีความขยัน ความอดทน มีความรอบคอบ กล้าเผชิญปัญหาอุปสรรคในการเรียน

สอนอย่างจริงจัง       

                                        :   ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน /ความหวัง 

เงื่อนไขความรู ้              :   ทักษะความรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระและผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปตามเกณฑ์  

2) เพ่ือผลการประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทยและผลการประเมินทักษะการคิดคณิตศาสตร์ 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

1) ร้อยละ 83 ของ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผลสัมฤทธิ์ระดับเกรด 3 - 4 
กลุ่มสาระภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  ศิลปะ  สุขศึกษา 
พลศึกษา และการงานเทคโนโลยี     

2) ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  และรัอยละ 83 ของนักเรียน
ได้คะแนน T-Score 42  ขึ้นไป 

3) ร้อยละ 93  ของกลุ่มสาระได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
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  ด้านคุณภาพ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8  มียกระดับผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะโดยเฉพาะทักษะ

ที่เป็นพ้ืนฐานการเรียนรายวิชาตามระดับชั้นอย่างชัดเจน 

 

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

งานจุดเน้น

ของกลุ่มสาระ 

  

1.ประชุมคณะกรรมการ 8 กลุ่มสาระ 
ศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ศึกษาผลงานรางวัลที่เกิดจากผู้เรียน 

ศึกษาจุดเด่นและข้อควรพัฒนาของกลุ่มสาระ 

ศึกษานโยบายเพ่ือก าหนดจุดพัฒนางานตาม

กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ 

2.จดัท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
3.กลุ่มสาระวางแผนด าเนินกิจกรรมจุดเน้นส่งเสริม

ผู้เรียน 
4.สรุปและประเมินผล 

8,000 

 

(1,000/กลุ่ม

สาระ) 

 

 

 

 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

 

 

 

 

มี.ค. 60  

นางพรรษา 

 

 

 

1.งานกลุ่ม
สาระ
ภาษาไทย 
 

1.กิจกรรมยกระดับเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย 

 ฝึกอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ อ่านคิด
วิเคราะห์  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 

 ฝึกการเขียนสะกดค า ทุกวัน 

 ฝึกคัดลายมือและเขียนสื่อสาร 
2.เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต 

 เรียนพิเศษวันเสาร์ 

 ติวก่อนสอบ O-NET 
3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
3.1 แข่งขันภายใน 

 การแข่งขันคัดลายมือ 

 การแข่งขันเขียนค าขวัญ /เรียงความ 

 การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว  ร้อยกรอง 

1,000 

 

พ.ค.59 – 

ก.พ. 60 

 

 

 

มิ.ย.59 – 

ก.พ.60 

 

 

มิ.ย.-ก.ค. 

 

 

นางจิราภร 

และ 

ครูกลุ่มสาระ

ภาษาไทย 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 การแข่งขันแต่งค าประพันธ์ 

 การแข่งขันท่องอาขยาน 

 การแข่งขันอ่านออกเสียง  

 การอ่านจับใจความ 
 
3.2 แข่งขันภายนอก 

 แข่งขันสารานุกรมไทย ฯ 

 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ 

 

 

 

 

 

ส.ค. 59 

พ.ย. 58 

2.งานกลุ่ม

สาระ

ภาษาต่าง 

ประเทศ  

 

1.กิจกรรมยกระดับเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 
1) ฝึกการฟังเพลงนอกเหนือจากบทเรียน 1 เพลง 
2) ฝึกการพูดประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร 
3) ท่องค าศัพท์ทุกวันตามระดับชั้น 
4) ฝึกอ่านนิทาน 
5) เขียนค าศัพท์จากค าศัพท์ที่ท่องทุกวัน 
6) ฝึกเขียนประโยคในการสื่อสาร แนะน าตนเอง 

ครอบครัว  และ โรงเรียน 
7) ฝึกการเขียนตัวเขียนเล็กและตัวเขียนใหญ่ 
ภาษาจีน  นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 

1) ฝึกการฟังเพลงภาษาจีนตามระดับชั้นละ1เพลง 

2) ร้องเพลงจีนที่ฝึกฟังได้ 1 เพลง 

3) ฝึกอ่านค าศัพท์ ประโยค  

4) ฝึกเขียนอักษรภาษาจีน 

2.เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต 

 เรียนพิเศษวันเสาร์ 

 ติวก่อนสอบ O-NET 
3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
3.1 แข่งขันภายใน 

 แข่งขันค าศัพท์อังกฤษ 

 แข่งขันร้องเพลงสากล 

1,000 

 

พ.ค.59 – 

ก.พ. 60 

มิ.ย.59 – 

ก.พ.60 

 

มิ.ย.59 – 

ก.พ.60 

 

 

 

 

 

ม.ค.60 

ก.พ.60 

 

 

มิ.ย.59 –ก.พ

60 

 

 

 

นางณัฏฐ์

ชิสา 

ครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างปร

ะเทศ 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 แข่งขันเล่านิทาน 
3.2 แข่งขันภายนอก 

 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ 

 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 

พ.ย.59 

พ.ย.59 

 

3.งานกลุ่ม

สาระ

คณิตศาสตร์ 

 

1.กิจกรรมจุดเน้นเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ คณิตศาสตร์ 

1) ฝึกคณิตคิดในใจ 
2) ฝึกคณิตคิดเร็ว 
3) ฝึกคณิตคิดแก้โจทย์ปัญหา  
4) ฝึกท่องสูตรคูณ 

 ป.1 อ่านสูตรคูณแม่ 2-12 ได้ 

   ป.2– ป.6 ท่องสูตรคูณแม่ 2-12 ได้คล่อง 
2.เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต 

 เรียนพิเศษวันเสาร์ 

 ติวก่อนสอบ O-NET 
3.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 

3.1 แข่งขันภายใน  

 แข่งขันคณิตคิดในใจ 

 แข่งขันคณิตคิดเร็ว 

 แข่งขันคณิตโจทย์ปัญหา 
3.2 แข่งขันภายนอก 

 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ 

 การสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สสวท) 

  1,000 

 

มิ.ย.59 –ก.พ

60 

 

 

 

 

 

ธ.ค..59 –ก.พ

60 

 

 

 

 

พ.ค..59 –ก.พ

60 

 

 

 

พ.ค..59 –ก.พ

60 

ครูกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 

 

4.งานกลุ่ม

สาระ

วิทยาศาสตร์ 

 

1.กิจกรรมยกระดับเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ 

   1) กิจกรรมเน้นการใช้ค าถาม 

 ทดสอบก่อนการใช้ค าถาม 

 ฝึกการใช้ค าถามความจ า 

 ฝึกการใช้ค าถามความเข้าใจ 

 ฝึกการใช้ค าถามการประยุกต์ใช้ 

1,000 

 

พ.ค..59 –ก.พ

60 

 

 

 

 

นางสาวสุ

คนธา 

และ 

ครูกลุ่มสาระ
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ฝึกการใช้ค าถามคิดวิเคราะห์ 
  2)  กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 ทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ 

 ฝึกทักษะขั้นการระบุปัญหา 

 ฝึกทักษะขั้นการตั้งสมมติฐาน 

 ฝึกทักษะขั้นการทดลอง 

 ฝึกทักษะขั้นการสรุปผล 

 ประเมินผลการฝึกกิจกรรมแต่ละครั้ง 
2.    เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต 

 เรียนพิเศษวันเสาร์ 

 ติวก่อนสอบ O-NET 
3.   กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

3.1 การแข่งขันภายใน 

 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   
3.2 การแข่งขันภายนอก 

 แข่งขันวันวิทยาศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 

 แข่งขันวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนปากท่อ 
พิทยาคม 

 การสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สสวท) 

 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ 

 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 

พ.ค.59 –ก.พ

60 

 

 

 

 

 

 

พ.ค.59 –ก.พ

60 

 

พ.ย.59 

วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

5.งานกลุ่ม

สาระสังคม

ศึกษาฯ 

 

1.กิจกรรมยกระดับเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ สังคมศึกษา 

 ฝึกการวิเคราะห์ข่าว  

 ฝึกการอ่านและตั้งค าถาม  
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต 

 ติวก่อนสอบ O-NET 
3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

1,000 

 

พ.ค.59 –ก.พ

60 

 

 

 

พ.ย.59 

นายสุวัฒน์ 

ครูกลุ่มสาระ

สังคมศึกษา 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.1 การแข่งขันภายใน 

 แข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา 
3.2 การแข่งขันภายนอก 

 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ 

 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
6.กลุ่มสาระ  

สุขศึกษาฯ 

1.กิจกรรมยกระดับเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

 ฝึกการออกก าลังกายพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

 ฝึกตั้งค าถามสุขภาพประจ าวัน 
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

2.1 การแข่งขันภายใน 

 แข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาพลศึกษา 
2.2 การแข่งขันภายนอก 

 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ 

 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 แข่งขันกีฬาภายนอก 

1,000 

 

พ.ค.59 –ก.พ

60 

 

 

พ.ย.59 

นายธนิต 

ครูกลุ่มสาระ

สุขศึกษาพล

ศึกษา 

7.งานกลุ่ม

สาระศิลปะ 

1.กิจกรรมยกระดับเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ 

 ฝึกทักษะการปั้น 

 ฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี 

 ฝึกทักษะการร้องเพลง 
1. การแข่งขันทักษะวิชาการ 

1.1 การแข่งขันภายใน 

 แข่งขันวาดภาพระบายสี(ไม้)  ป.1-ป.3  

 แข่งขันวาดภาพระบายสี(น้ า)  ป.4-ป.6 

 แข่งขันงานปั้นรูปทรงธรรมชาติ ป.1-3 

 แข่งขันงานปั้นรูปนูนต่ านูนสูงและลอยตัว       
ป.4-ป.6 

1,000 

 

พ.ค.59–ก.พ

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพรรณ

ทิพย์ 

ครูกลุ่มสาระ

ศิลปะ 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 แข่งขันร้องเพลงอิสระ ป.1-ป.3  

 แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.4-ป.6  

 แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-ป.6  
1.2 การแข่งขันภายนอก 

 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ 

 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 

 

 

พ.ย.59 

8.กลุ่มสาระ

การงานอาชีพ 

 

1.กิจกรรมยกระดับเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ การงานอาชีพ และ

เทคโนโลยี 

 ฝึกสรุปบทเรียนภาคทฤษฎีก่อนภาคปฏิบัติ 

 ฝึกการวิจารณ์และให้คะแนนผลงานของเพ่ือน/
ตัวเอง 

 เน้นการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและน าเสนอ
ผลงานด้วยตนเอง 

 เน้นผลงานที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 เน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียนสร้าง
ชิ้นงาน 

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ  

 ซ้อมสอบด้วยข้อสอบเก่าปีที่ผ่านมา 
3. กิจกรรมการแข่งขันภายในภายนอก 

3.1 การแข่งขันภายใน 

แข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-ป.3 
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 
แข่งขันวาดภาพ โปรแกรม MS. Paint  ป.1-ป.3 
แข่งขันทักษะการน าเสนอ Power Point  ป.4 
แข่งขันการสร้างงานเอกสาร โปรแกรม MS-Wordป.5 
แข่งขันโปรแกรม MS.Excel , Power Point ป.6 
3.2การแข่งขันภายนอก 

 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ 

 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

1,000 

 

พ.ค.59 –ก.พ

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย.59 

นางดุษณีย์ 

ครูกลุ่มสาระ

การงาน

อาชีพ 
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5. งบประมาณ   8,000 บาท 
 

6. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1) ร้อยละ 83 (วิชาหลัก) และ  
ร้อยละ 83 (วิชาปฏิบัติ) ของ ผู้เรียน ป.

1- ป.6 ได้ เกรด 3 - 4   

2) ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ  O-
NET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ   
และร้อยละ83ของนักเรียนได้คะแนน T-
Score 42  ขึ้นไป  

3) ร้อยละ 93 ของกลุ่มสาระ ได้ 
     ด าเนินกิจกรรมเพ่ือยกระดับ 

     ผลสัมฤทธิ์ 

ด้านคุณภาพ  

ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีทักษะ 
     พ้ืนฐานการเรียนรายวิชาดีขึ้น 

 

1. ตรวจนับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนรายวิชา รายบุคคล และ
รายชั้น และกลุ่มสาระ 

2. สรุปวิเคราะห์ผลคะแนนสอบ 
O-NET  

3.ตรวจรายงานการประเมินผล 

   การด าเนินงานกลุ่มสาระ 

4.สอบถามความพึงพอใจ 

1.แบบรายงานประเมินตนเองของ

กลุ่มสาระ 

2.รายงานผลสัมฤทธิ์เกรด 3-4ของ

กลุ่มสาระ 

3. ผลการสอบระดับชาติ O-NET   

4.สรุปผลคะแนนการอ่าน  

5.สรุปผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์ 

6.แบบรายงาน ธศ.3 

7.สรุปรายงานผลความพึงพอใจ 

 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี          
2) ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี   
3) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)   
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ปกครองมีความไว้วางใจ  โรงเรียนมาตรฐานการศึกษา และนักเรียนมีผลงานรางวัลเป็นที่ประจักษ์ 

                

 

  ผู้ขออนุมัติ 

 

ลงชื่อ  

(นางพรรษา  ขันธ์เครือ) 

                                    หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

ลงชื่อ         ลงชื่อ 

       ( นางประภาพรรณ  ไชยวงศ์  )             (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 

  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการระดับประถม     อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

         …………./……………/………….                                                     …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ ระดับประถม 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 

เป้าหมายที่ 7     ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ยุทธศาสตร์ที่27  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ  

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่  28 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

    เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน                  

ยุทธศาสตร์ที่  29 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 

    พัฒนาการทางสติปัญญา       

ยุทธศาสตร์ที่  30 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา 

    บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่  31 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ 

    หลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ที่  32 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ 

ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่  33 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ 

ปรับการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่  34 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  35 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

เป้าหมายที่ 10   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

อย่างรอบด้าน 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 1-4 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 1-3 

หัวหน้าโครงการ  นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์     

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 พ.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560 

สถานที ่  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
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1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) 

พ.ศ. 2553 ก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด   กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มศักยภาพ   จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน   โดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   ฝึกทักษะกระบวนการคิด   จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง สอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม   เศรษฐกิจ   การเมืองและ

การปกครองภายในทองถิ่น  ภายในประเทศ และขานรับการเป็นประชาชนของอาเซียน  

 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการ

สอน และสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่ 

   จ าเป็นในการด าเนินชีวิตผ่านมวลประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดย 

   ครูผู้สอนที่มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ  

ความมีเหตุผล การจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยครูที่มีความรู้จริง  รู้แม่นย า  และสามารถจัดการ 

  การเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีองค์ประกอบเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ความพร้อมด้านต่าง ๆส่งผลให้นักเรียน

ประสบความส าเร็จในการเรียน ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เมื่อจบหลักสูตรสามารถศึกษาต่อใน

ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม หลักธรรมมาภิบาล  อันได้แก่ หลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม  หลักความโปร่งใส            

      หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า และหลักเป้าหมาย

สอดคล้อง ต่อสังคมด้วยความรัก ความยุติธรรมและเป็นหนึ่งเดียวกัน 

เงื่อนไขความรู้              สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร  สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน   

                               สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  และ 

                               สมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียนเพ่ือสร้างบรรยากาศเชิงบวก 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถ 

จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  มีผลงานและน าไปใช้

ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  

 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     

1) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2) ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน                  
4) ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปัญญา    
5) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรู้ 
6) ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
7) ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ

เสมอภาค 
8) ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 
9) ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
10) ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
11) มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
12) หลักสูตร เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
13) จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 
14) สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
15) นิเทศภายใน  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 

ด้านคุณภาพ  

 เพ่ือการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากรครูให้สามารถ 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  

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

1. งานหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรและงาน
วิชาการ 

3. ทบทวนหลักสูตร ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และ 
ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 

4. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. จัดหน้าที่การสอนและกิจกรรมประจ าปี 
6. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดการเรียน

การสอนและสอบและการรายงานผล 
7. ประชุมชี้แจงแนวทาง/นโยบาย/จุดเน้นการ

จัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 
8. ก ากับติดตามการน าหลักสูตรไปใช้ 
9. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

5,000 

 

เม.ย59 

พ.ค.59 

 

พ.ค.59 

 

พ.ค.59 

พ.ค.59 

 

5 พ.ค.59 

 

ตลอดปี 

เม.ย.59 

นาง 

ประภาพรรณ 

 

2.งานระบบ

เรียนรู้ 

1. วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
2. วิเคราะห์ คัดกรองผู้เรียน 
3. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
5. จัดท า/ผลิตสื่อการสอน 
6. นิเทศภายใน/สังเกตการสอน 
7. ประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
8. ซ่อมเสริมศักยภาพผู้เรียน 
9. วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 
10. บันทึกเอกสาร/รายงานผลการเรียนรู้ 
11. สรุปประเมินผล 
12. สรุปรายงานสารสนเทศ 
13. ประเมินผลการด าเนินงาน 

5,000 พ.ค.59 
พ.ค. 59 
พ.ค.-มิ.ย. 59 
ตลอดปี 
ต.ค. 59,ก.พ.60 
ก.ค. 59-พ.ย.59 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
มี.ค.59 
มี.ค.59 
เม.ย.59 

นาง 

ประภาพรรณ 

และ ครูผู้สอน 

8 กลุ่มสาระ

และกิจกรรม

ผู้เรียน 

ป.1-ป.6 

3.งานประเมิน

ผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรายวิชา 

1. ประเมินผลคะแนนจากการสอบรายวิชา 
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 

2,000 ต.ค.59,มี.ค.60 

26-27 ก.ค.59 

28-30 ต.ค.59 

นาง 

ประภาพรรณ 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 

2. วิเคราะห์ผลการพัฒนารายกลุ่มสาระรายชั้น 
3. สรุปสารสนเทศผลสัมฤทธิ์รายงานผู้บริหาร 

18-19 ม.ค.60 

1-3 มี.ค.60 

ต.ค.59, มี.ค.60 

5. งบประมาณ  12,000  บาท   
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ   

1) ครูร้อยละ 100 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ผลการสอบกลางภาค 1-2 

ผลการสอบปลายภาค 1-2 

ผลสอบโอเน็ต 

2) ครูร้อยละ 100 มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตรวจสอบวเิคราะห์หลักสูตร 

โครงการสอน ก าหนดการสอน

ตามฟอร์มที่วิชาการก าหนด 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

โครงการสอน ก าหนดการ

สอน 

3) ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ตรวจสอบการคัดกรอง

ผู้เรียน 

ตามทักษะของกลุ่มสาระฯ 

แบบคัดกรองผู้เรียน 

4) ครูร้อยละ 100 ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา    

ตรวจสอบผลการคัดกรอง

ผู้เรียน 

รายวิชา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

5) ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ตรวจสอบแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

6) ครูร้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ตรวจสอบบันทึกหลังสอน

ตรวจสอบข้อสอบ 

บันทึกหลังสอน 

7) ครูร้อยละ 100 ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

ตรวจสอบบันทึกหลังสอน บันทึกหลังสอน 



96 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

8) ครูร้อยละ 100 มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

ตรวจสอบงานวิจัยในชั้น

เรียน 

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

9) ครูร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

ตรวจสอบรายงานประเมิน

ตนเองรายบุคคล 

รายงานประเมินตนเอง

รายบุคคล 

10) ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

ตรวจสอบแบบบันทึกหลัง

สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 

11) ร้อยละ 100 ของหลักสูตรรายวิชา มีกระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านครบถ้วน 
 

ตรวจสอบหลักสูตร 

นับรายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา 

โครงการสอน 

ก าหนดการสอน 

12) ร้อยละ 100 หลักสูตร เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
 

ตรวจสอบแผนการจัดการ

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

บูรณาการท้องถิ่น 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 

บูรณาการท้องถิ่น 

13)ร้อยละ 100 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้

ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ

ความสนใจ ตามโครงสร้างหลักสูตร 

ตรวจสอบหลักสูตร 

จ านวนรายวิชาเพ่ิมเติม 

กิจกรรมชมรม 

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

14) ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศภายใน  ก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ตรวจสอบบันทึกการประชุม 

และสังเกตการสอน 

บันทึกการประชุมคาบล็อก 

รายงานการสังเกตการสอน 

15)ร้อยละ 100 มีสรุปรายงานผลการสอบและประเมิน 

    ผู้เรียนด้านต่าง ๆตามหลักสูตรครบถ้วน 

ตรวจสอบ สรุปผลการสอบ 

การประเมิน 

แบบรายงานสรุปผลสมัฤทธ์ิ 

รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายงานการอ่านคดิวิเคราะห์เขยีน 

รานงานประเมินสมรรถนะส าคัญ 

รายงานการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

16) ร้อยละ 100 ของครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ตรวจสอบผลงานนักเรียน 

โครงงาน  ชิ้นงาน  รายงาน 

จ านวนผลงานนักเรียน 

โครงงาน  ชิ้นงาน  รายงาน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านคุณภาพ   

17.  การปฏิบัติงานการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ

เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  อ านวยความสะดวกให้

ครูผู้สอน ผู้เรียน  และผู้ปกครอง ในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ 

สรุปแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี  อ านวยการจัดท าหลักสูตรรายวิชาและการออกข้อสอบ

ร่วมปลายภาคเรียน   

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบมีคุณภาพ  และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนดี ส่งผลให้ผู้ปกครอง

และชุมชนเกิดความเชื่อม่ันต่อโรงเรียน และส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนมากข้ึน 

 

ผู้ขออนุมัติ 

 

ลงชื่อ  

           (นางประภาพรรณ    ไชยวงศ์) 

                                       หวัหน้าโครงการ  

                                               16  /พฤษภาคม  /2559                                                    

        

 

อนุมัติ 

 

 

                ลงชื่อ …………………………………………   ลงชื่อ ……………………………………………….. 

                    (นางประภาพรรณ    ไชยวงศ์)                                        (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 

           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับประถม               ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

                   …….  /พฤษภาคม/2559                                                    ……..  /พฤษภาคม/2559 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับประถม 

เป้าหมายที่  10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

อย่างรอบด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 47  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 

 ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 4,12 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนธีรศาสตร์   

หัวหน้าโครงการ  นายธนิต สุวรรณลักษณ์ 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 

สถานที ่  ลานโดม 

  
17. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ และกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์

สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เป็นผู้มี

ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้เห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนาธรรมทั้งของสากลและของไทยเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 

 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการด าเนินงานลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นเพ่ือการ พัฒนาการ

ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียน  เป็นระบบสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐาน สามารถ

น าไปปรับใช้ใน ชีวิตประจ าวัน และสังคมได้ 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความพอประมาณ -  สถานที่ในการจัดกิจกรรมของและค่ายมีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละชั้น 

ธ.ศ.2 
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  - เวลาในการจัดค่ายเหมาะสม  ไม่ซ้อนกันภาระงานอื่น ๆ 

  - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกทักษะแต่ละค่ายมีเพียงพอและเหมาะสม 

  - ระดับวัยของผู้เข้าค่ายแต่ละค่ายจัดแยกไว้เหมาะสมเป็นรุ่นๆ 

  - ความเรียบง่าย ความพอเพียง 

  - ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน 

 ความมีเหตุผล -   การจัดค่ายเป็นการเพ่ิมทักษะประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ  

ส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้ 

- ความหวัง 
 การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการจัดท าบัญชี  หลักฐานรายรับรายจ่ายของแต่ละค่าย 

  - ต้องเน้นการฝึกทักษะและสามารถน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 

  - ผู้เรียนสามารถน าผลที่ได้รับ  ต่อยอดสู่การบริหารเวลาของตนเองให้เกิด

ประโยชน์ 

 เงื่อนไขคุณธรรม : ความรอบครอบ  ผู้เรียน  ต้องใช้การพิจารณาตรวจสอบความพร้อมใน

การจัดเตรียมอุปกรณ์ 

  : ความกล้าหาญ  ผู้เรียน ต้องอดทน  พากเพียร  กล้าแสดงออกอย่างกล้า

หาญ  และไม่ล้มเลิกความตั้งใจ  เมื่อตัดสินใจให้ความร่วมมือกับครู  และ

มีใจกว้างยอมรับเพ่ือน ๆได้ 

  : นักเรียน   ต้องรู้จักประมาณการใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือพ่อแม่โดยเก็บ

อุปกรณ์ สัมภาระท่ีน ามาเข้าค่ายกลับบ้านอย่างครบถ้วน 

  : ผู้เรียน  ต้องเคารพในกติกา  กฎระเบียบของแต่ละค่าย  และต้องให้ความ

เคารพ  รู้จักขอบพระคุณผู้ให้การอบรมหรือวิทยากรในค่าย 

  : ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน 

 เงื่อนไขความรู้ : หลักการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี   

  : ทักษะการใช้สื่อ  ฐานฝึก  และ อุปกรณ์ในค่าย 

  : ทักษะการวางแผน  ก าหนดภาระงาน  ผู้รับผิดชอบ  การเดินทาง 

2.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด   รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนให้ท ากิจกรรมต่างๆอันเป็น

ทักษะชีวิต  ตามความเหมาะสม     
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2) เพ่ือพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  ศิลปะวัฒนธรรม
และความม่ันคงของประเทศชาติ  โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี      

3.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ       

1) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ร้อยละ  100 ของจ านวนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  ในโรงเรียน
ได้เข้าค่ายพักแรมตามวันและสถานที่ก าหนด 

2) ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ  100  ของจ านวนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  ที่มาเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ 

3) ลูกเสือ  เนตรนารี  ร้อยละ  100  ของจ านวนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  ที่มาเรียนได้เข้าพิธี
ประจ ากองลูกเสือตามระดับชั้น และสอบผ่านวิชาพิเศษ 
 

 ด้านคุณภาพ 

   ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย  มีน้ าใจ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความเป็น

ประชาธิปไตย  รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ  

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

1.  งานค่ายลูกเสือ     
ยุวกาชาด   ป.1 
2.   งานค่ายลูกเสือ    
ยุวกาชาด ป.2 
3.   งานค่ายลูกเสือ    
ยุวกาชาด ป.3 
4.  งานค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารีป.4 
5.  งานค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารีป.5 
6.  งานค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารีป.6 
 

1. กิจกรรมกองลูกเสือ 
   

1.ประชุมวางแผนจัดการค่าย 
       ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

       ระดับชั้น ป.4 - ป.5 

       ระดับชั้น  ป.6 

2.มอบหมายหน้าที่วางแผนการ
เข้าค่ายแต่ละระดับชั้น 
3.ก าหนดส่งแผนการจัดการค่าย
แต่ละระดับชั้น 
4.ด าเนินการเข้าค่ายแต่ละ
ระดับชั้น 
5.ออกแบบส ารวจความพึงพอใจ 
6.สรุปประเมินผลรายงาน
ผู้บริหาร 

- ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม 

-พิธีเข้าประจ ากอง 

งบประมาณ

อุดหนุนเรียนฟรี  

15  ป ี

คนละ 165บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

มิ.ย – ธ.ค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. – ก.พ. 

ครูประภาพรรณ 

ครูนฤมล ป.1 

ครูสุนทรี ป.2 

ครูธนิต ป.3 

ครูดุษณี ป.4 

ครูสุคนธา ป.5 

ครูสุวัฒน์ ป.6 

 

 

 

 

 

 

ครูประภาพรรณ 
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งาน วิธีการด าเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กิจกรรมวันส าคัญ
ทางลูกเสือ 

          ลูกเสือส ารอง 

          ลูกเสือสามัญ 

-วิชาพิเศษทางลูกเสือ 

          ลูกเสือส ารอง 

          ลูกเสือสามัญ 

-งานกองลูกเสือโรงเรียน 

    -  เอกสาร ลส. 

 - สรุปประเมินผลรายงานผู้บริหาร 

 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ 

- ประชุมวางแผนเตรียมการสวนสนาม 

- ผู้ก ากับท่ีได้รับมอบหมายด าเนินการ

รับผิดชอบ 

- สวนสนามตามวันที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย – ก.ค. 

ครูสุวัฒน์ 

ครูธนิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูสุวัฒน์ 

ครูธนิต 

5.งบประมาณ 
- 4,000  บาท 

-  งบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี   

6.ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ด้านปริมาณ 

1.ร้อยละ  100   ของผู้เรียนได้เข้าร่วม

กิจกรรมค่ายพักแรม  ลูกเสือ  เนตรนารี

และยุวกาชาด  และผ่านกิจกรรมฐานแต่

ละระดับชั้น 

2.ร้อยละ  100 ของลูกเสือ  เนตรนารี 

และ ยุวกาชาด ที่มาเรียน  เข้าร่วม

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ  

-  บัญชีรายชื่อลูกเสือ   เนตร

นารีและยุวกาชาด ที่เข้าค่าย

พักแรม  ระดับชั้น ป.1-ป.6 

-  ประเมินการผ่านเกณฑ์

กิจกรรมวิชาภาคพิเศษ 

สังเกตความพร้อมเพรียงในการ

ด าเนินกิจกรรม 

ตรวจนับจ านวนนักเรียนที่เข้า

-   ใบอนุญาตเข้าค่ายพักแรมนอก

สถานที่ 

-   ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 

-  บัญชีรายชื่อลูกเสือเนตรนารี     

- ตารางการฝึกแต่ละค่าย 

-แบบประเมินวิชาพิเศษ 

- ค าสั่งโรงเรียน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 

3. ร้อยละ  100 ของลูกเสือ  เนตรนารี 

และยุวกาชาด  ที่มาเรียนได้เข้าร่วมและ

ผ่านกิจกรรมพิธีการกองลูกเสือ และมี

เอกสารด าเนินกิจการกองลูกเสือครบทุก

รายการ 

ด้านคุณภาพ 

  นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัย  

มีน้ าใจ  มีความรับผิดชอบ  เกิดความ

สามัคคีรู้จักรักษาและส่งเสริมจารีต

ประเพณี  วัฒนธรรมและความม่ันคง

ของประเทศชาติ 

ร่วมกิจกรรม 

ตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบจ านวนลูกเสือ   

เนตรนารี  

ตรวจผลการสอบวิชาพิเศษ 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

เอกสาร ลส. ที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือวัดผลประเมินผล 

วิชาพิเศษ 

 

 

 

แบบสอบถาม 

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ราชบุรีเขต  2    เพ่ือขออนุมัติการเข้าค่ายพักแรม 

ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ  สถานที่เข้าค่ายพักแรม 

8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                       ผู้ขออนุมัติ 

 

ลงชื่อ.............................................  

       (นายธนิต สุวรรณลักษณ์) 

                        หัวหน้าโครงการระดับประถม 

16 / พ.ค. / 2559 

 

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

      ( นางประภาพรรณ ไชยวงศ์ )                  (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 

   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

   16 / พ.ค. / 2559               16 / พ.ค. / 2559 
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ชื่อโครงการ           ทัศนศึกษา    

เป้าหมายที่ 13            สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

ยุทธศาสตร์ที ่60           มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  

                               ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 

                               สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ยุทธศาสตร์ที ่61          มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ 

                               ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน ความ 

                               คิดเห็น เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 1  

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ   

หัวหน้าโครงการ  นางสาวสุคนธา   สุทธิศิริมงคล   

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  

ระยะเวลาด าเนินการ 16พฤษภาคม  - 17  พฤศจิกายน 2559   

สถานที ่                    ภายนอกโรงเรียน     

  

1. หลักการและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553หมวด 4

ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยจัด

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน มุ่งเน้นการใช้แหล่งความรู้มีความส าคัญ

ในกระบวนการการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนเพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริงการจัดการเรี ยนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้จะเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ หน่วยงานองค์กร สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

อ่ืนๆซึ่งผู้เรียนผู้สอนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือเรื่องที่สนใจได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่

มนุษย์สร้างขึ้นชุมชนและธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถค้นพบความรู้ได้ไม่รู้จบท าให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
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เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญประสบความส าเร็จตามแนวคิดแนวทางการจัด

การศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ   โรงเรียนจึงจัดโครงการทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้มีสมาธิใน

การเข้าร่วมกิจกรรม  จัดการเรียนรู้จากแหล่งรู้ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่

ละชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ - เลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้อย่าง

เหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอกับงบประมาณท่ีได้รับ 

ความมีเหตุผล - การปลูกฝัง และส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก  มีทักษะชีวิต   บูรณาการ 

การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง และ การแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ในการเจริญเติบโต

ต่อไป 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - รู้จักการวางแผนในการไปทัศนศึกษาอย่างรอบคอบและเรียบร้อย 

เงื่อนไขคุณธรรม     -  ความรอบคอบใช้ความรอบคอบในการพิจารณาด าเนินการ  ไตร่ตรอง ด้วย  เหตุผล  เพ่ือ

การตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า 

 - ความกล้าหาญ กล้าคิดกล้าถามเพ่ือหาข้อมูลให้กับตนเอง 

 - ความมัธยัสถ์ วางแผนการใช้เงินอย่างประหยัดและเหมาะสม 

 - ความเรียบง่ายความพอเพียงในการไปทัศนศึกษา 

 -   ความยุติธรรมเคารพในกติกา  กฎระเบียบ  ตรงต่อเวลา  เป็นระเบียบเรียบร้อยในการไป

ทัศนศึกษาแต่ละครั้ง 

เงื่อนไขความรู ้ - ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ได้ไปทัศนศึกษา 

 

2. วัตถุประสงค์    
 1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่าง

กัน  

 

3. เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ       
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1. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงานการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 

ด้านคุณภาพ  

   ผู้เรียนได้รับความรู้จากสถานที่จริง  และได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่เพ่ิมมากข้ึน 

 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ทัศนศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ประชุมหัวหน้าระดับชั้นวางแผน
ก าหนดสถานที่ทัศนศึกษา 

2) เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
3) ส ารวจเส้นทาง ติดต่อวิทยากรและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) จัดท าค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน

แจ้งคณะครูผู้เกี่ยวข้องรับทราบและ
ท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ตาม
ค าสั่ง 

5) ประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
รับทราบและท าความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ตามค าสั่ง 

6) แจกจดหมายประชาสัมพันธ์
ผู้ปกครอง/นักเรียนทราบ 

7) นัดหมายนักเรียนเกี่ยวกับ
ก าหนดการระเบียบวินัย การแต่ง
กายและกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

8) ก าหนดวันทัศนศึกษาดังนี้ 
-  ชั้น ป.1-2 

- ชั้น ป.3-4 

- ชั้น ป.5-6 

9)  สรุปรายงานประเมินผล 

 

งบเรียนฟรี ฯ 

ประถม 175/

คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ค.59 

 

ก.ย.59 

     พ.ย.59 

 

   5 พ.ย.59 

 

 

9 พ.ย.59 

 

   5 พ.ย.59 

 

15 พ.ย.59 

 

 

15พ.ย.59 

16พ.ย.59 

17พ.ย.59 

นางสาวสุคนธา  

และ 

หัวหน้า 

สายชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. งบประมาณ   งบเรียนฟรีประถม 165/คน 
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6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

-ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ

ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

-ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงานการไปทัศน

ศึกษานอกสถานที่ 

ด้านคุณภาพ 

 - ผู้เรียนร้อยละ80ได้รับความรู้ และ

ประสบการณ์ตรงที่แปลกใหม่ท าให้เกิด

ความรู้ 

- ส ารวจจ านวนนักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรม และการจัดท า

ชิ้นงาน 

 

 

 

- สอบถามความพึงพอใจและ 

ความรู้ที่ได้รับ 

- แบบบันทึก 

- ใบงาน 
 

 

 

 

-แบบสอบถาม 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-สถานที่ที่ไปทัศนศึกษา 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีความสุข 
 

              ผู้ขออนุมัติ 

 

ลงชื่อ  

       (นางสาวสุคนธา   สุทธศิิริมงคล) 

                                      หัวหน้าโครงการ 

 

 

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

      ( นางประภาพรรณ  ไชยวงศ์ )                           (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 

   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการประถม                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

         …………./……………/………….                                      …………./……………/………….  
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ชื่อโครงการ  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ 
เป้าหมายที่  13            สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 60 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ

สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 61 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 2 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ  นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2559 –   กุมภาพันธ์ 2560 

 
1. หลักการและเหตุผล 

มาตรฐานการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้สถานศึกษา มีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
ผู้ปกครอง องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้                                                  

โรงเรียนจึงจัดท าโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน 
ผู้เรียนจะได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน-ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ เป็นการเสริมการสอนโดย
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในบทเรียน สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการกับเนื้อหาวิชาต่างๆอย่าง
สนุกสนาน เข้าใจง่ายจนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อไป 

 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ - พอประมาณในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
ความมีเหตุผล - อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี - เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมคุ้มค่าในการเรียนรู้ 
เงื่อนไขคุณธรรม :      แบ่งปันความรู้/ความดี/ความรักซ่ึงกันและกัน 
เงื่อนไขความรู้ : ความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

3. เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 
1) มีและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเรียนการสอนเป็น

สารสนเทศ 
2) ร้อยละ 100 ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระท่ีผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้ามวิชาแบบบูรณาการ 

3) ร้อยละ 90 ของกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิ่น 

     ด้านคุณภาพ 

กลุ่มสาระใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน  ภายนอก  ภูมิปัญญาได้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  
เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนได้รับความรู้  ความสนุกสนานในการเรียน  มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญา 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. งานทะเบียน

แหล่งเรียนรู้
ภายใน – 
ภายนอก 

1) ประชุมคณะกรรมการโครงการ 
2) รวบรวมแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกจัดท า

ทะเบียน 
3) ประกาศแหล่งเรียนรู้ภายใน-นอก  ให้บุคลากร 

ทุกกลุ่มสาระเพ่ือการน าไปใช้ 
4) จัดท าตารางวิเคราะห์การใช้แหล่งเรียนรู้ใน

แผนการจัดการเรียนรู้ 
5) จัดท าแบบบันทึกข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ ให้

ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

6)  สรุปรายงานประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายใน-นอก 

7) รวบรวมข้อมูลการใช้จัดท าสารสนเทศ  

 พ.ค.59 
พ.ค.59 

 
มิ.ย.59 

 
มิ.ย.59 

 
ตลอดปี 

 
 

ก.พ.60 
 

ก.พ.60 

ครูณัฏฐ์ชิสา 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 8.กิจกรรมวันภูมิปัญญา ปลูกความรู้ 

1) วิเคราะห์แผนการเรียนรู้ก าหนดภูมิปัญญา 
2) จดหมายเชิญภูมิปัญญา 
3) ช่วงเวลาการเรียนรู้จากภูมิปัญญา ระดับชั้น ป.

1-ป.6 
4) แบบประเมินความพึงพอใจภูมิปัญญา ปลูก

ความรู้ 
5) สรุปรายงานประเมินผล 
6) รวบรวมข้อมูลการใช้จัดท าสารสนเทศ 

2,000 ก.ค.-ต.ค 59  
ก.ค.59 

 
ส.ค.59 

 
ก.ย.59 

 
ก.ย.59 
ก.พ.60 

 

 
 

 

5. งบประมาณ  2,000 บาท 
 
 
 
 

6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
ด้านปริมาณ 

1. มีและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน  ภายนอก  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสารสนเทศ 

2. ร้อยละ  100  ของผู้เรียน  ได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายใน  ภายนอก  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และวิทยากรท้องถิ่น ส่งผลให้
เกิดความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนมากขึ้น 

3. ร้อยละ  100  ของกลุ่มสาระ ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
วิทยากรท้องถิ่น อย่างพอเพียง 

4. ร้อยละ100 ของ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  

5. 8 กลุ่มสาระที่ผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยง
ข้ามวิชาแบบบูรณาการ 
ด้านคุณภาพ 

ร้อยละ 93 ของผู้มีส่วนร่วม หรือผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
1. ตรวจสอบแบบส ารวจข้อมูล

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
2. ตรวจสอบแบบวิเคราะห์

สอดคล้องแผนการจัดการ
เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
 

3. ตรวจสอบแบบบันทึกการใช้
ข้อมูล 

 
4. ตรวจสอบแบบบันทึกการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ตรวจสอบแบบส ารวจ/สอบถาม 
ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
1. แบบส ารวจแหล่งเรียนรู้

ภูมิปัญญา 
2. ตารางวิเคราะห์ความ

สอดคล้องแผนการจัดการ 
เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญา 

3. แบบบันทึกการแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา 
 

4. แบบบันทึกการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

5.  
5.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   อบต.  เทศบาล  กลุ่มแม่บ้าน  วิทยากรให้ความรู้ 
    สถานประกอบการ  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

            ผู้เรียนมีความสนใจวิธีการเรียนรู้  ร่วมกับผู้อ่ืน  อย่างสนุกสนาน เกิดแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้มี

ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
                      ผู้ขออนุมัติ 

                                                                        ลงชื่อ  

                    (นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์) 
                                                                                        หวัหน้าโครงการ 
                                                           16 / พ.ค. /59 
 

 

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

       (นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์ )          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับประถม           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
           16 / พ.ค. /59                                                                         16 / พ.ค. /59 
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ชื่อโครงการ                     ธรรมศึกษา  ตรี  โท  เอก 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 

เป้าหมายที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่  7 มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่  8                เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ. 2559 – 2563 ด้านที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค. ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ที่  3.1  โครงการกิจกรรมที่ 9 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

หัวหน้าโครงการ นางประไพ   แก้วจีน 

ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2559    -   ธันวาคม    2559 

สถานที ่ หอประชุมใหญ่และห้องเรียนระดับชั้นชั้น ม. 1 – ม. 3 โรงเรียนธีรศาสตร์ 

  

1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม  ผู้เรียนต้องมีความรู้ทางศาสนา  มีค่านิยมและศรัทธาใน
ศาสนา  ประพฤติตามหลักธรรมและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  ได้เห็นความส าคัญ จึงได้จัดโครงการธรรมศึกษา ตรี โท เอก  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนธรรมศึกษา ตรี 
โท เอก ขึ้นในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ       -    ผู้เรียน เรียนธรรมศึกษาตรี โท เอกได้อย่างเหมาะสมกับเวลา 
 ความมีเหตุผล             - ผู้เรียนเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก และน าหลักธรรมมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้เหมาะสม     
 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ผู้เรียนมีการน าหลักธรรมมาพัฒนาตนเพ่ือสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข 
 เงื่อนไขคุณธรรม         - ผู้เรียนน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม 

- ความเชื่อศรัทธา 
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 เงื่อนไขความรู้          - เรียนรู้ธรรมศึกษา ตรี โท เอก แล้วน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้  
   
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ เรียนและสอบธรรมศึกษา ตรี โท 
เอกตลอดจนได้น าหลักธรรมที่เรียนรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้
เป็นที่ยอมรับ        ( 1 ) (2.1) 

2) เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักเอ้ืออาทรผู้อื่น และกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณตามหลักธรรมของศาสนา    ( 2.2 ) 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ      

1) ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ เรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก  

2) ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรียนธรรมศึกษาตรี โท 
เอก  ประเมินผลผ่านร้อยละ  93   

 ด้านคุณภาพ      
          ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรียนรู้ธรรมศึกษาและ
น าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นคนดีในสังคม  
 
4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานการเรียนการสอน
ธรรมศึกษา 
 
 
 
 

1. 1.ประสานงานการเรียนการสอนกับ 
2.  วัดดอนขมิ้นและศูนย์ส่งเสริมธรรม   
3.  ศึกษาในโรงเรียน อ าเภอท่ามะกา 
4. 2.จัดท าบัญชีรายชื่อสมัครและสอบ 
5.   ธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
6. 3.พิธีเปิดแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 
7. 4.มอบเกียรติบัตรผู้เรียนที่สอบผ่าน 
8.   ธรรมศึกษา ปี พ.ศ. 2558 
9. 5.จัดเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
10. 6.สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
11. 7.ติดตามงานและสรุปประเมินความ 
12.    พึงพอใจ 

    3600    
 
 
 
 
 
 
 
   

พ.ค. 59 – 
ธ.ค.59 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูประไพ 
ครูธิชญา 
ครูพัชรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. งบประมาณ    3600  บาท 
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6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
แสดงตนเป็น พุทธมามะกะ เรียนและ สอบธรรม
ศึกษา ตรี โท เอก                   

2. ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธชั้น มัธยมศกึษาปีที่ 1 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบผ่านธรรมศึกษา ตรี โท 
เอก  ร้อยละ 93   

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-  

ชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่ 3  มีความพึงพอใจที่ได้เรียน
ธรรมศึกษา และน าหลักธรรมมาใช้ด าเนินชีวิต เป็น
คนดีของสังคม 

 
-ส ารวจข้อมูล 
 
 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 
 
 
ความพึงพอใจ 

 
-แบบส ารวจ 
 
 
 
-แบบส ารวจ 
 
 
 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) ศูนย์ส่งเสริมธรรมศึกษาในโรงเรียน อ าเภอท่ามะกา ท าหน้าที่สนับสนุนแนะน าการเรียนการสอน

ธรรมศึกษาตรี โท เอก 
2) วัดดอนขมิ้น ท าหน้าที่สนับสนุนและจัดส่งพระอาจารย์มาช่วยสอนธรรมศึกษา ตรี โท เอก ตลอดจน

ช่วยประสานงานการสอบธรรมศึกษา 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  เป็นคนดี ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

ผู้ขออนุมัติ 
 
                                                                 ลงชื่อ …………………………………………… 
                                                                                     (  นางประไพ       แก้วจีน   ) 
                                                                  หวัหน้าโครงการธรรมศึกษาตรี โท เอก 

                                                   16 /  พ.ค. / 59 
       
       ลงชื่อ ………………………………………..    ลงชื่อ ………………………………….……..     
             ( นางสาวสุธีรา    เตี้ยมเครือ )                 (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ                ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            …………./……………/…………                                             .…………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   รักษ์ภาษาไทย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่  3   ผู้เรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
                                          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 11  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
    และสื่อต่างๆรอบตัว 
ยุทธศาสตร์ที่  12  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าความรู้
เพ่ิมเติม 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  1  
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.4  โครงการกิจกรรมที่  6  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางกังสดาล   เกียรติศิริ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2559 – กุมภาพันธ์  2560  
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยและวรรณคดีไทยเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยที่ส าคัญท่ีสามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่  ความคิด  ความเชื่อของคนไทยได้ดียิ่ง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางภาษาของชาติที่ 
ผู้เรียนควรศึกษาให้เข้าใจถึงความเป็นมา  ตระหนักในคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานให้ด ารงอยู่คู่ชาติไทย 
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จึงได้จัดท าโครงการรักษ์ภาษาไทยขึ้นมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้วรรณคดีอันมีค่ายิ่งของไทย และส่งเสริมสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย  ให้มีนิสัย 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ         จัดกิจกรรมและการแข่งขันได้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ความมีเหตุผล  ผู้เรียนรักการเรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่าน 
การมีภูมคิุ้มกันที่ดีในตัว  ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการคิด 
เงื่อนไขคุณธรรม           รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                              ความเรียบง่าย ความพอเพียง 
                              ความกตัญญูรู้คุณ 
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                              การงาน / หน้าที่ 
เงื่อนไขความรู ้           มีทักษะความรู้จากการแข่งขันและกิจกรรมอ่ืนๆ 

2. วัตถุประสงค์    (สอดคล้องกับเป้าหมาย) 
    1)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ( 3.1 ) 

         2)  มีทักษะในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง ( 3.2 )                                                                                                          
     3.   เป้าหมาย 
            ด้านปริมาณ  
             ผู้เรียนร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรม/แข่งขันทักษะวิชาการ  วันสุนทรภู่  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
  และบันทึกรักการอ่านเพ่ือการเรียนรู้   (Love  to  Learn) 

   ด้านคุณภาพ  
 ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย  สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหา 

          ความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 
4. การด าเนินงานและระยะเวลา    

งาน วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1  วันสุนทรภู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผนการด าเนินการ  
-ประชุมครูในกลุ่มสาระเพ่ือวาง 
แผนการจัดกิจกรรม 
-มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมและ
การแข่งขันทักษะวิชาการ 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
-การจัดป้ายนิเทศ 
-การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ 
ชั้น ม.1-ม.3 
-การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ชั้น 
ม.1- ม.3 
-การแข่งขันแต่งกลอนแปดชั้น 
ม.1 – ม.3 
-การตอบค าถามเก่ียวกับประวัติ
วันสุนทรภู่ ชั้น ม. 1- ม.3 
-การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี  

1800  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 พ.ค. 59 
 

 
 
 
 
23 พ.ค. 59 
6-20มิ.ย.59 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
24 มิ.ย.59 

นางกังสดาล 
 
 ครูในกลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
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งาน วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
2.2  วันภาษาไทย

แห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ประเมินความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 
5.สรุปผล/รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
1.วางแผนด าเนินการ 
-ประชุมครูในกลุ่มสาระเพ่ือวาง 
แผนการจัดกิจกรรม 
-มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมและ
การแข่งขันทักษะวิชาการ 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
- คัดลายมือ ชั้น ม.1-ม.3 
-เขียนเรียงความ หัวข้อ  
“ส านึกรักแผ่นดินเกิดเทิดไท้องค์
ราชัน” ชั้น ม.1 - ม.3 
-เล่านิทานให้น้องฟัง  ชั้น ม.1 
4.ประเมินความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 
5.สรุปผล/รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
           500 

27 มิ.ย. 59 
 

5 ก.ค. 59 
 
16 พ.ค. 59 

 
 
 

 
 
6  ก.ค. 59 
13 - 29  
ก.ค. 59 

 
 
 
 

3 ส.ค. 59 
 

7 ส.ค. 59 
 

 
 
 
 
นางกังสดาล 
  
ครูในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 
 
 

2.3  บันทึกรักการ
อ่านเพื่อการเรียนรู้ 
(Love  to  learn) 
 
 
 
 
 

1.วางแผนการด าเนินงาน 
-ประชุมครูในกลุ่มสาระภาษาไทย 
-มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบการจัดกิจกรรม 
2.เสนออนุมัติโครงการ 
-ครูผู้สอนในรายวิชาตรวจสมุด
บันทึกรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้  
-ครูในกลุ่มสาระภาษาไทย 
แต่ละชั้นตรวจสมุดบันทึกรักการ
อ่าน และบันทึกข้อมูล 
4.ประเมินความพึงพอใจ 
5.สรุป/รายงานผล 

       - 16 พ.ค.59 
 
 
 

18 พ.ค. 59 
23 พ.ค. 59 

 
 
 
 

6 ก.พ. 60 
10 ก.พ. 60 

นางกังสดาล 
 
ครูในกลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
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5. งบประมาณ    2300  บาท 

 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
  -ผู้เรียนร้อยละ  100  ได้เข้าร่วม
โครงการรักษ์ภาษาไทย 
ด้านคุณภาพ 
   -ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย  
สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อยู่เสมอและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาไทย 

 
-การสังเกต 
-การตรวจสอบ 
 
-การส ารวจ 
-การสอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบตรวจสอบ 
 
-แบบส ารวจ   
-แบบสอบถาม 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของวรรณคดีไทย  

2.ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง 
3ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 
3.ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 

                       ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ
............................................................  

              (นางกังสดาล   เกียรติศิริ) 
                                          หัวหน้าโครงการ 
 

 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
       (นางสาวสุธีรา   เตี้ยมเครือ)                       (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ                         ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
   .............../................/.................                                                    …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2556 – 2560 
เป้าหมาย  3      ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่11 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

รอบตัว 
ยุทธศาสตร์ที่12 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
ยุทธศาสตร์ที่13 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
ยุทธศาสตร์ที่14 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.3โครงการกิจกรรมที่ 1,4,5,8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ                นางวัชราภรณ์  รตันพิศิฏฐ์ (ระดับมัธยม) 
ลักษณะโครงการ               ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ          พฤษภาคม 2559–สิงหาคม 2559 
สถานที่                          หอประชุมใหญ่ 
 
3. หลักการและเหตุผล 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียน 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึน โดยได้รับการส่งเสริม
ความสามารถ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนธี รศาสตร์จึงได้จัดท า
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและส่งเสริมสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ   -การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เหมาะสมกับเวลาและผู้เรียน   
ความมีเหตุผล  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่ส าคัญ 
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี- พัฒนาต้องท าต่อเนื่องจริงจัง  ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจึงจะเห็นผลและดีขึ้นเป็นล าดับ 
เงื่อนไขคุณธรรม - ผู้เรียนต้องท าหน้าที่ของตนเองอย่างดี   พยายามท าต่อเนื่อง มีความอดทน  
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ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนอย่างจริงจัง การงาน/หน้าที่ ความเป็นหนึ่ง  
ความเป็นชุมชน การพิศเพ่งสิ่งสร้าง/รักธรรมชาติ 
เงื่อนไขความรู ้  -ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันและน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
       2.1     เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มจากกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (3.1,3.2,3.3) 

2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน(3.4) 
 

3.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  

ร้อยละ 100ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ด้านคุณภาพ  
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน 
 

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

1.วางแผนการด าเนินการ 
-ประชุมคณะกรรมการ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม 
-มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
-ฝึกซ้อมScience  Show 
2.จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
วันที่15-19ส.ค.59 เวลา12.40-13.15น 
-แสดงSCIENCE  SHOWทีมชนะเลิศระดับ
ม.1-2-3 
-การให้ความรู้จากหน่วยงานภายนอก 
3.สรุปข้อมูล ประเมินผล 

2,300 
 
 
 
 
 

16พ.ค- 
20ส.ค.59 

 
 
 
 

นางวัชราภรณ์ 
คณะกรรมการ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 

 
5.    งบประมาณ 2,300บ 
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6.   ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ100ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน                 
-ร้อยละ100ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
ด้านคุณภาพ 
-ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

1.รวบรวมและตรวจสอบ 
ประมวลผลกิจกรรมจากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

1.แบบสรุปกิจกรรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
2แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีความช านาญในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับโดยตรง 

                                                                                                                            
                                                                                             ผู้ขออนุมัติ 
 
                                                                                ลงชื่อ ................................................                                                                               
 
                                                                                        (นางวัชราภรณ์  รัตนพิศิฏฐ์) 
                                                                                        หัวหน้าโครงการระดับมัธยม 
 
 
ลงชื่อ …………………………………………….                            ลงชื่อ …………………………………………. 
               (นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ)                       (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา)                                                                                                   
             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
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ชื่อโครงการ   โครงการติดตามการด าเนินโครงการด้านงบประมาณ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงามตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ 36   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ 39   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
เป้าหมายที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 

ยุทธศาสตร์ 58   น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่  4  ตัวบ่งชี้ที่  1 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  4.1   โครงการกิจกรรมที่  3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวกุสุมนิภา  พิทักษ์สินธุ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 
สถานที ่   ห้องการเงินโรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผู้บริหาร

มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถทางวิชาการและมีความริเริ่มในการบริหารสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมแบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 กลุ่มงานคือกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหาร

งบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานจิตตาภิบาล 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความส าคัญในส่วนนี้ โดยเฉพาะในด้านการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่จะต้องด าเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการใช้
งบประมาณ จึงจัดท าโครงการติดตามการด าเนินโครงการด้านงบประมาณ เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณมีความถูกต้อง สามารถน าผลการประเมินใช้ในการจัดท าสารสนเทศ น าไปใช้ในการตัดสินใจและ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนต่อไป 
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การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ การใช้งบประมาณเหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ 
ความมีเหตุผล  มีแผนการใช้งบประมาณตามความเหมาะสม 
การมีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี มีการจัดท าบัญชีเพ่ือการตรวจสอบความถูกต้อง 
เงื่อนไขคุณธรรม  ท างานด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส ชัดเจน 
เงื่อนไขความรู ้  มีความรู้ทางด้านการจัดท าบัญชีอย่างเหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือตรวจสอบ ก ากับติดตามการใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการของโรงเรียน 
2) เพ่ือจัดท าสารสนเทศการใช้งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ 

 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ     
 ทุกโครงการและกิจกรรมใช้งบประมาณในการด าเนินงานและส าเร็จตามแผนปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา

สามารถตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการได้ครบร้อยละ 100 

  ด้านคุณภาพ  
 การใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการเป็นระบบคล่องตัว มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ 

 

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

การติดตามการ
ด าเนินโครงการ
ด้านงบประมาณ 
 

1)ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
2) ส ารวจการเสนอของบประมาณใน
การด าเนินแต่ละโครงการ 
3) ติดตามใช้งบประมาณของแต่ละ
โครงการ 
4) รวบรวมข้อมูลการใช้งบประมาณ
ตามแผน กิจกรรม โครงการที่จ่าย
จริงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการต่างๆ 
5) จัดท าสารสนเทศการใช้
งบประมาณตามแผนงาน กิจกรรม 
โครงการ เพ่ือเปรียบเทียบการใช้

- 2-4 พ.ค.59 
18-31 พ.ค.59 
 
1 มิ.ย.59-30 เม.ย.
60 
1-15 เม.ย.60 
 
 
 
16-30 เม.ย.60 
 

นางสาวกุสุมนิภา 
นางสาวกุสุมนิภา 
 
นางสาวกุสุมนิภา 
 
นางสาวกุสุมนิภา 
 
 
 
นางสาวกุสุมนิภา 
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งบประมาณท่ีตั้งไว้กับการจ่ายจริง 
 
 
 
5. งบประมาณ 

-ไม่มี- 
 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
  การเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณในการด าเนิน
โครงการครบถ้วนร้อยละ 100 
 
 
ด้านคุณภาพ 
งบประมาณท่ีได้รับในการจัดท าโครงการ กิจกรรม 
งาน มีความเหมาะสมในการด าเนินงาน 

 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ 
-ส ารวจสอบถาม 
 
 
-สอบถาม 

 
- ตารางตรวจสอบ 
-แบบส ารวจ  
แบบสอบถาม 
 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การด าเนินโครงการมีความคล่องตัว มีสารสนเทศด้านงบประมาณ ใช้ในการ รายงานและการพัฒนางาน
ต่อไป 
 
 
              ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ ………………………………………… 
                                     (นางสาวกุสุมนิภา  พิทักษ์สินธุ์) 
                 หัวหน้าโครงการ 
            …………./……………/…………. 
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ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
            (นายไพยนต์  มนิราช)                     (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
         …………./……………/…………                                                    .…………./……………/………… 
 

 

 
 
ชื่อโครงการ   โครงการติดตามการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงามตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ 36   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ 39   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563 ด้านที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  4.1   โครงการกิจกรรมที่  3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวกุสุมนิภา   พิทักษ์สินธุ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 
สถานที ่   ห้องการเงินโรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ครอบคลุม ภาระงานทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม

งานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารบุคคล  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  และ กลุ่มงาน 

จิตตาภิบาลให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความส าคัญในส่วนนี้ โดยเฉพาะในด้านการเงินที่
ต้องมีการติดตามการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน เพ่ือให้ระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินเกิดเสถียรภาพการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพตามความเหมาะสมมากท่ีสุด 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ มีการแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชัดเจน 
ความมีเหตุผล  มีการก าหนดเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การมีภูมคิุ้มกันในตัวที่ด ี มีการจัดท าเอกสารเพ่ือการตรวจสอบความถูกต้อง  
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เงื่อนไขคุณธรรม  ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  
เงื่อนไขความรู ้  มีการจัดท ารายงานตรวจสอบอย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ 

3) เพ่ือผู้ปกครองและนักเรียนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนตามที่โรงเรียนก าหนด 
4) เพ่ือลดจ านวนนักเรียนที่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนในแต่ละภาคเรียน 

 
 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ       
 ผู้ปกครองและนักเรียนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนตามระยะเวลาที่โรงเรียน

ก าหนดเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 1      

  ด้านคุณภาพ  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนที่ผู้ปกครองและนักเรียนมาช าระจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการ

บริหารจัดการ และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

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

การติดตามการ
ช าระ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 

1) ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
2) ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
3) ติดตามการช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
- แจกเอกสารแจ้งอัตราค่าธรรมเนียม
ให้กับนักเรียนทุกคน 
- ให้ครูประจ าชั้นช่วยประชาสัมพันธ์ใน
การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนซึ่งมีสวัสดิการให้กับครู
ประจ าชั้นที่มีการช าระครบปีละ 2,000 
บาท 
- ติดตามการช าระค่าธรรมเนียมการ
เรียนช่วงการฟังผลสอบกลางภาคโดย
กระตุ้นให้ผู้ปกครองช าระค่าธรรมเนียม
ก่อนการรับผลการเรียน 

50,000 
 
 
 
 
 

2-4 พ.ค.59 
18-31 พ.ค.59 
 
18 พ.ค.59-15 
เม.ย.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกุสุมนิภา 
นางสาวกุสุมนิภา 
 
นางสาวกุสุมนิภา 
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4) รวบรวมข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน สรุปการ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน เปรียบเทียบกับภาค
เรียนที่ผ่านมา 
5) น าเสนอผู้อ านวยการทราบ 

 
15-25 เม.ย.60 
 
 
 
25-30 เม.ย.60 

 
นางสาวกุสุมนิภา 
 
 
 
นางสาวกุสุมนิภา 

 
 
 
5. งบประมาณ 

ประมาณ  50,000.00  บาท 
 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
  ผู้ปกครองและนักเรียนช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนตามระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 95 
ด้านคุณภาพ 
  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน และการบริการของ
โรงเรียน 

-การสังเกต 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ 
-ส ารวจสอบถาม 
 
 
-สอบถามความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต/ผู้สังเกต 
- ตารางตรวจสอบ 
- แบบสอบถาม 
 
 
-แบบสอบถาม 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

- 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ให้โครงการ งาน กิจกรรมของโรงเรียนสามารถด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย  รวดเร็ว เกิด

ประสิทธิภาพ 

                ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ …………………………………………… 
                                        (นางสาวกุสุมนิภา  พิทักษ์สินธุ์) 
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                     หัวหน้าโครงการ 
                 …………./……………/…………. 

  
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
            (นายไพยนต์  มนิราช)                     (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
         …………./……………/………….                                                  …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   โครงการจัดภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 11                      สถานศึกษามีการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ 
ยุทธ์ศาสตร์ที่  51  ห้องเรียนสะอาดและมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การ 

ได้ดี 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 52   จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี  พ.ศ. 2559 - 2563  ด้านที่ 2  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 
แผนปฎิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ. 2016 - 2020  ยุทธศาสตร์  4.1  โครงการกิจกรรมที่   3   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่ 
หัวหน้าโครงการ   นางนฤมล     บุญนาค 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16   พฤษภาคม 2559 –28 กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่กุลบุตร  
กุลธิดาเพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
เนื่องจากบรรยากาศของห้องเรียนอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้องปรับแต่งให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้จึงควรจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้มีบริการอนามัยที่ดีถูกต้องตามสุขลักษณะของโรงเรียนปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีผลต่อการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมของนักเรียนเป็นไปอย่างมาก  
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ พอประมาณกับก าลังงานและก าลังทรัพย์  
     พอประมาณกับความสามารถของนักเรียน 
 ความมีเหตุผล  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
    เข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้ถูกต้อง 

  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ต้องมีการวางแผนที่ดี จัดเวลาให้เหมาะสมและท่ีส าคัญต้องมีผู้ประสานงาน 
อย่างรอบคอบและต่อเนื่อง 

 เงื่อนไขคุณธรรม   เสียสละเวลาการใช้ของอย่างคุ้มค่า  

 

ธ.ศ.2 
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 ความสามัคคี   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 มีน้ าใจ                  ต้องรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น 

สะอาด   รักษาความสะอาดในการท างาน ในพื้นที่บริเวณที่ใช้งาน 
มีวินัย          เคารพกฎกติกาในการปฏิบัติงาน 
ความซ่ือสัตย์  ไม่ท าลาย หรือหยิบฉวยโดยไม่ได้รับอนุญาต 
เงื่อนไขความรู้  กระบวนการท างาน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ภายนอกและภายในที่ด ี( 11.1 ) 
        2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ร่มรื่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้( 11.2 ) 
 
3.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ    
  1.   ร้อยละ 100 ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนได้รับการปรับการปรับแต่งร่มไม้ให้สะอาดสวยงาม 
  2.    ร้อยละ 100ภูมิทัศน์ภายนอกสะอาดปลอดภัย 

ด้านคุณภาพ  
  โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ ภายใน-ภายนอก ที่สะอาด สวยงาม รม่รื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. การด าเนินงานและระยะเวลา   
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการปรับ
ภูมิทัศน์
ภายนอก
ภายใน 
งานจัดภูมิ
ทัศน์ 
ภายนอก 
โรงเรียน 
 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอขออนุมัติโครงการภูมิทัศน์ภายนอก
โรงเรียน 
3.ด าเนินงาน 
- ตรวจสอบสภาพบริเวณทางเข้าโรงเรียนที่จอดรถคร ู
ผู้ปกครองผู้ประกอบการรบัส่งนักเรียนภายนอกและ
บริเวณรอบ ๆ ทางเดิน 
-  ด าเนนิการปรบัแต่งผวิถนน บริเวณที่จอดรถ
ตลอดจนบริเวณสองข้างทางใหเ้รียบร้อย 
- จัดท าที่จอดรถยนตโ์ดยการตีเส้นเป็นสัดสว่นโดยใช้
เชือกไนล่อนกับตะปูตอกลงกับพ้ืน     ที่จอดรถ
มอเตอร์ไซค์น าเหล็กกั้นสีขาวแดงมากั้นแล้วเขียน
ป้ายบอกที่จอดรถผู้ปกครอง ที่จอดรถผู้ประกอบการ
ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์4. บริเวณทางเดินมีการ

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค 59 
 
 
พ.ค 59.–
ก.พ.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นางนฤมล  
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
แต่งตัดต้นไม้และตัดหญ้าเพ่ือให้มีความ
สะดวกและสวยงาม 
- บริเวณทางเดินมีการแต่งตัดต้นไม้และตัด
หญ้าเพื่อให้มีความสะดวกและสวยงาม 
-ด าเนินการตรวจบริเวณภายนอกโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 

ภูมิทัศน์
ภายใน
โรงเรียน 

- ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สนามกีฬา  
สวนหย่อม  ศาลาที่พัก  ม้าหินอ่อน 
- ด าเนินการปรับแต่งปรับปรุงสวนหย่อม 
ต้นไม้ สนามกีฬา ศาลาที่พัก ม้าหินอ่อน ให้มี
สภาพที่ปลอดภัย สะอาด  สวยงามมีสภาพที่
อยู่เสมอ 
- จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดภูมิ
ทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียน 
- สอบถามความความพึงพอใจการจัดภูมิทัศน์
ภายในภายนอกโรงเรียน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหาร 
- จัดท ารายงาน 

2,000 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 

300 

พ.ค.59–
ก.พ. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.พ. 60 
 

นางนฤมล 

 
5.  งบประมาณ  17,600  บาท 
 
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนได้รับการปรับการ
ปรับแต่งร่มไม้ให้สะอาด
สวยงาม 

2. ร้อยละ 100  ภูมิทัศน์ภายนอก
สะอาดปลอดภัย 

3. ปรับแต่งละ100ได้มีการภูมิ
ทัศน์ 

 
- ดูจากสภาพจริง 
- ส ารวจสอบถามความพึง
พอใจ 
 
- ส ารวจสอบถามความพึง
พอใจ 
- ส ารวจสอบถามความพึง
พอใจ 

 
- สภาพจริง 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
- แบบส ารวจสอบถามความพึง
พอใจ 
- แบบส ารวจสอบถามความพึง
พอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ ภายใน-
ภายนอก ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 
- ส ารวจสอบถามความพึง
พอใจ 
- ดูจากสภาพจริง 

 
-แบบส ารวจสอบถามความพึง
พอใจ 
- สภาพจริง 

 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่วยงานภายนอก ชุมชน  ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ) 

หน่วยงานภายนอก อ.ภ.ป.ร ต าบลท่าผาชุมชน  ( ช่วยรักษาความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ) 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1   ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
8.2   ผู้เรียนมีความรู้และร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
8.3   บรรยากาศในและนอกเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามสะอาด ปลอดภัย 
 
 
  

 ผู้ขออนุมัติ 
ลงชื่อ………............……………… 

          (  นางนฤมล      บุญนาค  ) 
หัวหน้าโครงการ 

…………./……………/…………. 
 
 
ลงชื่อ ……………...................……………                  ลงชื่อ……….............................………….. 
       (นายเพยาว์  จิตเจริญทวีโชค)                                     (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
      หวัหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่                    ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
           ………/………./………                                    ………/………./……… 
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ชื่อโครงการ  โครงการจัดภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่ 11        สถานศึกษามีการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม 

ศักยภาพ 
ยุทธ์ศาสตร์ที่  51 ห้องเรียนสะอาดและมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 52  จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี  พ.ศ. 2559 - 2563  ด้านที่ 2  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 
แผนปฎิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ. 2016 - 2020  ยุทธศาสตร์  4.1  โครงการกิจกรรมที่   3   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ 
หัวหน้าโครงการ  นางนฤมล     บุญนาค 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16   พฤษภาคม 2559 –28 กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที ่  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่กุลบุตร  

กุลธิดาเพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

เนื่องจากบรรยากาศของห้องเรียนอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้องปรับแต่งให้เอ้ือต่อการ

เรียนรู้จึงควรจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้มีบริการอนามัยที่ดีถูกต้องตามสุขลักษณะของโรงเรียนปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีผลต่อการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมของนักเรียนเป็นไปอย่างมาก  

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ  พอประมาณกับก าลังงานและก าลังทรัพย์  

     พอประมาณกับความสามารถของนักเรียน 

ความมีเหตุผล  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้ถูกต้อง 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ต้องมีการวางแผนที่ดี จัดเวลาให้เหมาะสมและท่ีส าคัญต้องมีผู้ประสานงานอย่าง 
   รอบคอบและต่อเนื่อง 
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เงื่อนไขคุณธรรม  เสียสละเวลาการใช้ของอย่างคุ้มค่า  
ความสามัคคี  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
มีน้ าใจ       ต้องรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น 
สะอาด   รักษาความสะอาดในการท างาน ในพื้นที่บริเวณที่ใช้งาน 
มีวินัย   เคารพกฎกติกาในการปฏิบัติงาน 
ความซ่ือสัตย์  ไม่ท าลาย หรือหยิบฉวยโดยไม่ได้รับอนุญาต 
เงื่อนไขความรู้  กระบวนการท างาน 
2.    วัตถุประสงค ์

        2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ภายนอกและภายในที่ดี ( 11.1 ) 

        2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ร่มรื่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้( 11.2 ) 

3.     เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ    

1.   ร้อยละ 100 ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนได้รับการปรับการปรับแต่งร่มไม้ให้สะอาดสวยงาม 

2.   ร้อยละ 100ภูมิทัศน์ภายนอกสะอาดปลอดภัย 

ด้านคุณภาพ  

โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ ภายใน-ภายนอก ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ 

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

โครงการปรับ
ภูมิทัศน์
ภายนอก
ภายใน 
งานจัดภูมิทัศน์ 
ภายนอก 
โรงเรียน 
 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอขออนุมัติโครงการภูมิทัศน์ภายนอก
โรงเรียน 
3.ด าเนินงาน 
- ตรวจสอบสภาพบริเวณทางเข้าโรงเรียนที่จอดรถคร ู
ผู้ปกครองผู้ประกอบการรบัส่งนักเรียนภายนอกและ
บริเวณรอบ ๆ  ทางเดนิ 
-  ด าเนนิการปรบัแต่งผวิถนน บริเวณที่จอดรถ
ตลอดจนบริเวณสองข้างทางใหเ้รียบร้อย 
- จัดท าที่จอดรถยนตโ์ดยการตีเส้นเป็นสัดสว่นโดยใช้
เชือกไนล่อนกับตะปูตอกลงกับพ้ืน     ที่จอดรถ
มอเตอร์ไซค์น าเหล็กกั้นสีขาวแดงมากั้นแล้วเขียน
ป้ายบอกที่จอดรถผู้ปกครอง ที่จอดรถผู้ประกอบการ
ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

5,000 

พ.ค 59 
 
 
พ.ค 59.–
ก.พ.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นางนฤมล  
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 4. บริเวณทางเดินมีการแต่งตัดต้นไม้และตัด

หญ้าเพื่อให้มีความสะดวกและสวยงาม 
- บริเวณทางเดินมีการแต่งตัดต้นไม้และตัด
หญ้าเพื่อให้มีความสะดวกและสวยงาม 
-ด าเนินการตรวจบริเวณภายนอกโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 

   

ภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

- ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สนามกีฬา  
สวนหย่อม  ศาลาที่พัก  ม้าหินอ่อน 
- ด าเนินการปรับแต่งปรับปรุงสวนหย่อม 
ต้นไม้ สนามกีฬา ศาลาที่พัก ม้าหินอ่อน ให้มี
สภาพที่ปลอดภัย สะอาด  สวยงามมีสภาพที่
อยู่เสมอ 
- จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดภูมิ
ทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียน 
- สอบถามความความพึงพอใจการจัดภูมิทัศน์
ภายในภายนอกโรงเรียน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหาร 
- จัดท ารายงาน 

2,000 
300 

 
 
 
 

300 

พ.ค.59–
ก.พ. 60 
ก.พ. 60 
 

นางนฤมล 

5. งบประมาณ  17,600  บาท 
 
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนได้รับการปรับการ
ปรับแต่งร่มไม้ให้สะอาด
สวยงาม 

2. ร้อยละ 100  ภูมิทัศน์ภายนอก
สะอาดปลอดภัย 

3. ปรับแต่งละ100ได้มีการภูมิทัศน์ 
 
 

 
- ดูจากสภาพจริง 
- ส ารวจสอบถามความพึงพอใจ 
 
- ส ารวจสอบถามความพึงพอใจ 
- ส ารวจสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 

 
- สภาพจริง 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
- แบบส ารวจสอบถามความ
พึงพอใจ 
- แบบส ารวจสอบถามความ
พึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ ภายใน-
ภายนอก ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

- ดูจากสภาพจริง  
- สภาพจริง 

 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่วยงานภายนอก ชุมชน  ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ) 

หน่วยงานภายนอก อ.ภ.ป.ร ต าบลท่าผาชุมชน  ( ช่วยรักษาความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ) 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1   ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
8.2   ผู้เรียนมีความรู้และร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
8.3   บรรยากาศในและนอกเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามสะอาด ปลอดภัย 
 
 
  

    
 ผู้ขออนุมัติ 
ลงชื่อ………............……………… 
     (  นางนฤมล      บุญนาค  ) 

      หัวหน้าโครงการ 
     …………./……………/…………. 

 
 
ลงชื่อ ……………...................……………                   ลงชื่อ……….............................………….. 
       (นายเพยาว์  จิตเจริญทวีโชค)                                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
      หวัหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่                              ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
  ………/………./………                                             ………/………./……… 
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ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็ม 

ศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 51 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาด และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ 

สะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ 
ผู้เรียน 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ. 2559-2563 ด้านที่  2   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.3 โครงการกิจกรรมที่ 5 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอาคารและสถานที่ 
หัวหน้าโครงการ  นางศรีไพร หนูเกตุ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค 2559 – ก.พ 2560 
สถานที ่  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนให้มั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนส าหรับผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) เน้นให้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมเร่งให้ประเทศเกิดความเข็ม
แข็งขึ้น 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจการปรับตัวให้รองรับประชาคมและสังคม Aseanที่จะ
เกิดข้ึนในปี พ.ศ 2558 องค์กรสถานศึกษาจึงต้องตระหนักและมีการปรับตัวอย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับ
การการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือ น าไปใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ดังนั้นเมื่อใช้งานมากๆย่อมมีการช ารุดเสียหาย จึงต้องมีการส ารวจสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์อาคารสถานที่ต่างๆ 
ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และปลอดภัยรวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและช่วยกันรักษาทรัพย์
สมบัติของโรงเรียนจึงมีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ จัดซื้อและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อย่างเหมาะสม 
ความมีเหตุผล  โรงเรียนมีห้องเรียนห้องประกอบการ และวัสดุครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีห้องเรียนห้องประกอบการ วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน 
เงื่อนไขคุณธรรมความเรียบง่าย ความพอเพียง 
เงื่อนไขความรู ้ 8 ประการ 

1.รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ 
2.ซื่อสัตย์สุจริต 
3.มีวินัย 
4.ใฝ่เรียนรู้ 
5.อยู่อย่างพอเพียง 
6.มุ่นมั่นในการท างาน 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาด และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวย ความสะดวก   
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน (11.1) 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ     
1.  ร้อยละ 100ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความมั่นคง

พร้อมใช้งาน     
2.  ร้อยละ 100มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมใช้งาน 
3.   ร้อยละ  100มีการบันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง 

  ด้านคุณภาพ  
     มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเพียงพอกับความต้องการ และบุคลากรช่วยกันดูแล
รักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี 

4. การด าเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ 
 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอขออนุมัติ 
3.ด าเนินการตามแผน 
4.ตรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย 
ถ้ามีวัสดุครุภัณฑ์เสียหาย ให้เขียนใบแจ้ง
ซ่อม 
ที่หน้าห้องวิชาการมัธยม 

1,506,000 
 

พ.ค. 59 
พ.ค. 59 

พ.ค 59–ก.พ 60 
พ.ค 59–ก.พ 60 

 

นางศรีไพร   
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 5.แจ้งผู้ด าเนินการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 

6.ผู้ด าเนินการซ่อมท าการซ่อมเสร็จแล้วจะ
ไปเซ็นชื่อแจ้งซ่อมที่หน้าห้องวิชาการมัธยม 
7.ถ้าต้องการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้เขียนใบ
เสนอซื้อส่งผู้บริหารเซ็นอนุมัติ 
8.เก็บรวบรวมใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซื้อ 
9.บันทึกใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซื้อ 
10.ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
11.สรุปรายการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ตลอดปี 
12.สรุปความพึงพอใจ 
13.จัดท ารายงาน 

 
 

พ.ค 59–ก.พ 60 
พ.ค 59–ก.พ 60 
 
พ.ค 59–ก.พ 60 
 

ม.ค 60 
ม.ค 60 
ม.ค 60 
ม.ค 60 

 
ม.ค 60 
ม.ค 60 

นางศรีไพร   
นายเพยาว์ 
 
นายเพยาว์ 
 
นางศรีไพร   
นางศรีไพร   
นางศรีไพร   
นางศรีไพร   
 
นางศรีไพร   
นางศรีไพร   

5.งบประมาณ    1,506,000  บาท 
 
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1.ร้อยละ  95  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และอาคารเรียนได้ รับการซ่อมแซม 
ปรับปรุงให้มีความม่ันคงพร้อมใช้งาน  
 

2.ร้อยละ  95  มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส าหรับซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมใช้งาน  
 

3. ร้ อ ย ล ะ   100  มี ก า รบั น ทึ ก ก าร
ซ่อมแซมและปรับปรุง 

 ด้านคุณภาพ 
 

มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้
งานและเพียงพอกับความต้องการ 
และบุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งาน
ตลอดป ี

 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 

ตรวจสอบแบบบันทึก 
 
 

ตรวจสอบแบบบันทึก 
 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 
 
 

แบบันทึกการซ่อมแซม/ใบ
รายการจัดซื้อ 
 

แบบันทึกการซ่อมแซม/ใบ
รายการจัดซื้อ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 
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7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            - 
 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาด และปลอดภัย   มีสิ่งอ านวย ความสะดวก   
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2.โรงเรียน มีวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 
3.บุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้วมาใช้                

ประโยชน์   
 
 
 
 

 
ผู้ขออนุมัติ 

 
ลงชื่อ ……………………………… 

       ( นางศรีไพร หนูเกตุ ) 
                  หัวหน้าโครงการ 

              …………./……………/………… 
. 

 
ลงชื่อ …………………………………     ลงชื่อ………………………………… 
(นายเพยาว์    จิตเจริญทวีโชค)     (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
 หัวหน้างาน อาคารสถานที่     ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
   …………./……………/………                                            …...……./…………/………… 
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ชื่อโครงการ    สุขาภิบาลน้ าดื่มน้ าใช้ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556 - 2560 

เป้าหมายที่ 11             สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ 

                                                    ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 51                       ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนสะอาดมั่นคงและปลอดภัย  

มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ. 2559-2563 ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการกิจกรรมที่ 3 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานอาคารสถานที่ 

หัวหน้าโครงการ    นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 

สถานที ่    ห้องสุขาและสถานที่ให้บริการน้ าดื่มน้ าใช้ของ 

โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ ห้องเรียนสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด

และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี สภาพแวดล้อมรื่นร่ม มี แหล่งเรียนรู้

ส าหรับผู้เรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน เน้นที่การจัดสภาพ

สิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยได้รับความร่วมมือกับบุคลากรและ

นักเรียนในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับบริการห้องสุขาและสถานที่ให้บริการ

น้ าดื่มน้ าใช้ 
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 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการสุขาภิบาลน้ าดื่มน้ าใช้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ดื่มน้ าถูกต้อง

ตามหลักสุขอนามัยและได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาห้องสุขาสถานที่ให้บริการน้ าดื่มน้ าใช้ ให้มีสภาพแวดล้ อม

ภายในและภายนอกสวยงาม ความสะอาด ปลอดภัย 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ มีน้ าดื่มและการใช้น้ าห้องสุขาอย่างเหมาะสมเพียงพอกับครูผู้เรียน 

ความมีเหตุผล  น้ าดื่มน้ าใช้และห้องสุขาเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตที่จะต้องมีความ 

   สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ือสุขภาพของทุกๆคน 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี น้ าดื่มน้ าใช้และการสุขาภิบาลที่ดีจะท าให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

เงื่อนไขคุณธรรม  ความเรียบง่าย ความพอเพียง 

เงื่อนไขความรู ้  ผู้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติการใช้น้ าดื่มน้ าใช้และห้องสุขาท่ีถูกต้องเพ่ือสุขภาพ 

                               ร่างกายที่แข็งแรง 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีน้ าดื่มน้ าใช้และห้องสุขาท่ีสะอาดปลอดภัยถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ  
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ    -    ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ดื่มน้ าที่สะอาดปลอดภัย  
-  ผู้เรียนร้อยละ 100 มีห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะและรู้จักใช้น้ าอย่าง  

ประหยัด 
- มีการตรวจบันทึกความสะอาดของตู้น้ าดื่มและความปลอดภัยของห้องสุขาอย่าง

สม่ าเสมอ 
- มีการปรับปรุงซ่อมแซมตู้น้ าดื่มและห้องสุขาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

ด้านคุณภาพ  ผู้เรียนได้ดื่มน้ าที่สะอาดปลอดภัยและมีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและพร้อมใช้ 
             ตลอดเวลา 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา   

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจบันทึกการ
ใช้ความสะอาด
ของสถานที่
บริการน้ าดื่มน้ า
ใช้ 
 
 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอขออนุมัติ 
3.ตรวจและล้างเครื่องกรองน้ าทุกๆเดือน    
  และเครื่องท าความเย็นทุกวันตลอดจน 
  ห้องสุขาท้ังหมดของโรงเรียนถ้าพบ 
  จุดบกพร่องแจ้งเจ้าหน้าที่ในการซ่อม 
  บ ารุงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

 
 
20,500 
 

พ.ค.-มิ.ย.59 
 
พ.ค.-มิ.ย.59 
 

ครูหนึ่งฤทัย 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 4.ชี้แจงแนะน าครูและผู้เรียนที่หน้า 
  เสาธงให้ทราบถึงการใช้และรักษา  
  ความสะอาดในการใช้น้ าดื่มน้ าใช้และ 
  การใช้ห้องสุขา 
5.ด าเนินตรวจและติดตามการใช้น้ าด่ืม 
  น้ าใช้และห้องสุขาเรื่องความสะอาด 
  เรียบร้อยและความปลอดภัยสถานที่ 
  บริการน้ าดื่มน้ าใช้และการใช้หอ้งสุขา 
6.ถ้าพบข้อบกพร่องตามสถานที่การ 
  บริการน้ าดื่มน้ าใช้และห้องสุขาจะรีบ 
  แจ้งให้ท าการปรับปรุงแก้ไขทันที(โดย 
  การเขียนใบซ่อมแซม) 
7.เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานประเมินผล  
  ต่อผู้บริหาร 
8.จัดท ารายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

2,500 
 
 

 
500 

พ.ค.- ก.พ.60 
 
 
 

พ.ค.-ก.พ.60 
 
 

 
พ.ค.- ก.พ.60 
 
 
 
พ.ค.- ก.พ.60 

 
 

 

 
5. งบประมาณ 23,500 บาท 
 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
-ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้ดื่มน้ าที่สะอาด
ปลอดภัย  
-ร้อยละ100 ของผู้เรียน มีห้องสุขาที่สะอาดถูก
สุขลักษณะและรู้จักใช้น้ าอย่างประหยัด 
-มีการตรวจบันทึกความสะอาดและความปลอดภัย
ของห้องสุขาและตู้บริการน้ าดื่มทุกสัปดาห์ 
-มีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาและตู้บริการน้ า
ดื่มให้มีความสะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ 
ด้านคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคน้ าดื่มและน้ า

 
-ส ารวจสอบถาม 
 
-ส ารวจสอบถาม 
 
-ตรวจและบันทึก 
 
-ตรวจและบันทึก 

 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบสอบถาม 
 
- ตารางการตรวจและบันทึกความ
สะอาดในการใช้ห้องสุขา
ให้บริการน้ าดื่มน้ าใช้ 
 
 
-ตารางการตรวจและบันทึกความ
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ใช้ที่สะอาด 
- ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีจากการใช้ห้องสุขาที่สะอาด
และปลอดภัย 

สะอาดในการใช้ห้องสุขา
ให้บริการน้ าดื่มน้ าใช้ 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

-ผู้บริหาร  ครแูละผู้เรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ ไดเ้ข้าร่วมในโครงการสุขาภิบาลน้ าดื่มน้ าใช้ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.โรงเรียนมีน้ าดื่มน้ าใช้และห้องสุขาภิบาลที่พอเพียงที่ถูกสุขลักษณะของกระทรวงสาธารณะสุข 
2.ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีจากการดื่มน้ าใช้น้ า และใช้ห้องสุขาที่สะอาด 

 
                  ผู้ขออนุมัติ 
 
        ลงชื่อ ………………………………………… 
               (นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม) 

              หัวหน้าโครงการ 
            …………./……………/…………. 
 

 
ลงชื่อ …………………………………………                 ลงชื่อ ………………………………………… 
(  นายเพยาว์    จิตเจริญทวีโชค )                     (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
   หัวหน้างานอาคารสถานที่            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
…………./……………/………….                                 …………./……………/……........ 
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ชื่อโครงการ   ธีรศาสตร์เกมส์ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่ 1  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่      1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่ 

     เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ         

     ตามจินตนาการ 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  2 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2  โครงการกิจกรรมที่ 2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้าโครงการ   นางอัญชลี   ยังดี   
ลักษณะโครงการ                   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม – กันยายน 2559 
สถานที่    โรงเรียนธีรศาสตร์ 

  
 

1.   หลักการและเหตุผล 
        ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้
โทษ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้ อ่ืน 
รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะน่ารื่นรมย์ของดนตรี 
พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวันสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / 
นาฏศิลป์กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการได้ตามวัย  
  จากการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 38  ที่ผ่านมา การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์และให้เกียรติผู้อ่ืนและมีสุ นทรียภาพ แต่มีนักเรียน
บางส่วนที่ยังขาดการดูแลสุขภาพและไม่ให้ความสนใจในการออกก าลังกายเท่าที่ควร ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริม
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นักเรียนให้เกิดพัฒนาการดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรจัดการ แข่งขันกีฬาอันเป็นแนวทางส าคัญที่น าไปสู่การ
แก้ปัญหาของนักเรียนในการพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป  
     

 การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ -   ผู้เรียนมีความพอประมาณในการออกก าลังกายตามวัย 

- พอประมาณกับก าลังบุคลากร และงบประมาณ 
 ความมีเหตุผล  -    การออกก าลังกายทุกวันช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 การมีภูมคุ้มกันที่ดีใน   -    ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด 
 ความรอบคอบ           -   ผู้เรียนต้องรู้วิธีการออกก าลังกายเลือกเล่นกีฬาที่ตนเองถนัด 
 ความกล้าหาญ                   -   ผู้เรียนต้องอดทนพากเพียรกล้าแสดงออกในการออกก าลังกาย 
                                          และการเล่นกีฬา 
 ความมัธยัสถ์                     -   ผู้เรียนสามารถเลือกใช้และรักษาอุปกรณ์การออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
       อย่างประหยัด คุ้มค่า และรู้จักประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือพ่อแม่ 
 ความยุติธรรม  -    ผู้เรียนเคารพกฎกติกาการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา มารยาทการเล่นที่ดี 
        รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
     เงื่อนไขความรู้  -  มีความรู้ ทักษะและวิธีการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี 
         

2.  วัตถุประสงค์ 
       1.   เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
        2.   เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

     3.   เพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  

3.   เป้าหมาย 
                    ด้านปริมาณ        
    ร้อยละ 100  ของผู้เรียนเข้าร่วมโครงการธีรศาสตร์เกมส์ 

                     ด้านคุณภาพ        
  ผู้เรียนมีสุขภาพดี ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และท างานร่วมผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความ 
  รัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
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4.  การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการธีร
ศาสตร์เกมส์ 
-กิจกรรมขบวน
พาเหรด 
 
 
 
 
 
-กิจกรรม
กลางแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กิจกรรมประกวด
กองเชียร์และ
เชียร์ลีดเดอร์ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2.ค าสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านต่างๆในขบวนพาเหรด 
3. แบ่งสีนักเรียนคุณครู ป.1-ม.3 ทั้ง
คุณครูประจ าชั้นและคุณครูพิเศษโดย
การจับฉลาก 
4. คุณครูแต่ละสีเข้าร่วมประชุมกับ
ประธานสีและคณะกรรมการเพ่ือวาง
รูปแบบขบวนพาเหรด 
5. คุณครูแต่ละสีเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
หาแนวคิดในการจัดกิจกรรม
กลางแจ้ง 
6. ตัวแทนนักเรียนร่วมกันฝึกซ้อม
กิจกรรมกลางแจ้ง 
7. ด าเนินการแสดงกิจกรรมกลาง 
แจ้งตามวันเวลาที่ก าหนด 
8. นักเรียนแต่ละสีประชุมตาม
สถานที่ๆก าหนดเพ่ือคัดเลือก
ประธานสีและคณะกรรมการ
ต าแหน่งต่างๆ 
9. ป.1 – ม.3 ฝึกซ้อมร้องเพลงเชียร์
และเชียร์ลีดเดอร์ 
10. ตัวแทนนักเรียนกองเชียร์-ลีด
เดอร์ฝึกซ้อม 
11. จัดเตรียมเอกสารการแข่งขันเริ่ม
แข่งกีฬาสีและเริ่มใช้ 8 คาบการ
เรียนนักเรียน 
12. ฝึกซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี 
13. ประเมินผลการด าเนินงาน 
14. สรุปผลการประเมินและจัดท า
รายงาน 

57,500 พ.ค.59–ก.ค. 59 
 
 
6 มิ.ย.59 
 
 
ก.ค.59 
 
 
ส.ค.59 
 
 
ส.ค.59 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ค.59 
 
 
 
 
 
 
31ส.ค.-2ก.ย.59 
9 ก.ย.59 

นายบุญลาภ  
นางอัญชลี 
นายสมชาย 
นายเจอาร์ 
นางสาวอลิสา 
ครูแม่สีทุกสี 
คณะกรรมการการ
จัดการแข่งขันกีฬา 
 
 
 
นายเจอาร์ 
นางสาวอลิสา 
นางอัญชลี 
ครูแม่สีทุกสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางอัญชลี 
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5.  งบประมาณ  57,500 บาท  
      

6.   ระดับความส าเร็จ        
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ด้านปริมาณ 
   *   ร้อยละ100 ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆในโครงการธีรศาสตร์เกมส์  
ด้านคุณภาพ 
  *    ผู้เรียนเห็นคุณค่าการออกก ากลังกาย 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

รู้กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  

-สรุปบันทึกการมาเรียน 
 
 
 
- การสังเกต 
-สอบถามความพึงพอใจ 
-การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี 

- สถิติการมาเรียน 
 
 
 
-ผู้สังเกต(แม่สีและคุณครู
แต่ละสีร่วมกันสังเกต) 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

7.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.เทศบาลต าบลท่าผาในเรื่อง หน่วยงานรักษาความปลอดภัย 
 2.เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภต. ลูกแก การจราจรในขบวนพาเหรด 
 3. เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภอ. บา้นโป่ง  การจราจร การใช้ถนน 
 4.วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี น าขบวนในแต่ละสี 
 5.เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลซานคามิลโล  

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       8.1   นักเรียนมีสุขนิสัยในการดุแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

             8.2  นักเรียนมีสุขภาพอนามัย มีความรักความสามัคคี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
    
               ผู้ขออนุมัติ 

ลงชื่อ ………………………………………… 
                    (     นางอัญชลี   ยังดี  ) 
           หัวหน้าโครงการ 
              …………./……………/…………. 

 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ…………………………………………. 

         (  นายบุญลาภ  กลิ่นอุบล    )                   (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
              หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน              ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
           …………./……………/………….               .........../.........../...............  
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ชื่อโครงการ   อนุรักษ์วันส าคัญ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556 – 2560 
เป้าหมายที  2   นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  7   มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ยุทธศาสตร์ที่  8   เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ยุทธศาสตร์ที่  9   ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  4.4  โครงการกิจกรรมที่ 1,5 
หน่วยงานรับผิดชอบ            งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวมัณฑนา  พงษ์พินิจภิญโญ 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  16  พฤษภาคม 2558 –  31 มีนาคม 2559 
สถานที ่            โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเติบโตของเทคโนโลยี ส่งผลให้การอนุรักษ์วันส าคัญถดถอยลง    โรงเรียนต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรวมใน
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ เพ่ือให้เกิดจิตส านึกของความเป็นไทยและ
สามารถน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตของตนเอง 
            โรงเรียนจึงได้จัดโครงการ อนุรักษ์วันส าคัญ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวันส าคัญ และเข้าร่วมปฏิบัติในวัน
ส าคัญต่างๆ ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์วันส าคัญ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป 
 
       การวิเคราะห์หลักปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ พอประมาณในการใช้งบประมาณ ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วันส าคัญอย่างเหมาะสม 
ความพอประมาณ  นักเรียนใช้อุปกรณ์ในการจัดป้ายนิเทศวันส าคัญได้อย่างเหมาะสม 
ความมีเหตุผล   นักเรียนอธิบายความส าคัญและการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในวันส าคัญดังกล่าวได้ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว   นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่อย่างถูกต้อง  
                                 เหมาะสม 
เงื่อนไขคุณธรรม            นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม รู้จักแบ่งปันความรู้  เสียสละ กตัญญู  ความรัก   

ซึ่งกันและกัน 
เงื่อนไขความรู้           นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
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2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้นักเรียนนักเรียนสืบสานวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์วันส าคัญ 
2) เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่  ชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ 
3)  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ จดจ าความเป็นมาและความส าคัญของวันส าคัญ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ       

นักเรียนร้อยละ 100   ของนักเรียนที่มาเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วันส าคัญ 
       ด้านคุณภาพ  

นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความภูมิใจในวันส าคัญต่างๆ โดยเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆอย่างมีความสุข  และมีความกตัญญูต่อ ชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ และผู้มีพระคุณ 

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

โครงการอนุรักษ์วัน
ส าคัญ 
-งานวันวิสาขบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งานวันอาสาฬหบูชา- 
วันเข้าพรรษา 
 
 

 
 
1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอขออนุมัติโรงการ 
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและ  
       ความเป็นมา 

- จัดท าป้ายนิเทศความรู้ในชั้นเรียนทุก
ระดับชั้น 

    - นั่งสมาธิเจริญภาวนาและแผ่ส่วนกุศล 
5.สังเกตการร่วมกิจกรรม 
6.การตอบแบบสอบถาม 
7.ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
1. ประชุมวางแผน/เตรียมงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
4.  ด าเนินการจัดกิจกรรม 

63,800 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,800 
 
 
 

  
  
16 พ.ค. 59 

 
 
 

17 พ.ค. 59 
 

17พ.ค. 59 
 

19 พ.ค. 59 
 

23 พ.ค. 59 
27พ.ค. 59 

 
16 พ.ค. 59 

 
1 ก.ค. 59 

 

ครูมัณฑนา 
 
ครูนภพล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูมัณฑนา 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งานวันมาฆบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งานวันแม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน 
   ร่วมท าบุญ 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและ 
  ความเป็นมา 

    - จัดท าป้ายนิเทศความรู้ในชั้นเรียนทุก
ระดับชั้น 
    - หล่อเทียนจ าน าพรรษา 
     - ตักบาตร, ถวายเทียนจ าน าพรรษา 
5.สรุปผลประเมินผล 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 
1.ประชุมวางแผน/เตรียมงาน 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
4.ด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และความส าคัญ 
- จัดท าป้ายนิเทศความรู้ในชั้นเรียนทุก
ระดับชั้น 
- นั่งสมาธิเจริญภาวนาและแผ่ส่วนกุศล 

5.สังเกตการเข้าร่มกิจกรรม 
6.สรุปผลประเมินผล 
7.รายงานผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน/เตรียมงาน 
2. ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน 
3.  ด าเนินกิจกรรม 
  -ฝึกซ้อมต้วแทนนักเรียนเข้ากิจกรรม 
  -ฝึกซ้อมการขับเสภาถวายพระพร 
  -ฝึกซ้อมการร าถวายพระพร 

-ฝึกซ้อมการแสดงรีวิวประกอบเพลงของ
นักเรียน 
-ตกแต่งสถานที่ 

4.จัดเตรียมรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ก.ค. 59 
 

4 ก.ค. 59 
 

4-15 ก.ค. 59 

 
11-15 ก.ค. 59 

15 ก.ค. 59 
22 ก.ค. 59 
25 ก.ค. 59 
 
16 พ.ค. 59 

 
1 ก.พ. 59 

 
6 ก.พ. 59 

 
6 – 10 ก.พ. 59 

 
10 ก.พ. 59 
10 ก.พ. 59 
14 ก.พ. 59 
17 ก.พ. 59 

 
พ.ค. 59 
ก.ค. 59 
ก.ค. 59 

8 – 10 ส.ค. 59 
 

8 – 10 ส.ค. 59 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูนภพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูมัณฑนา 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งานวันพ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งานวันรื่นเริง,วัน
คริสต์มาส 
 
 
 
 

5.กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน 
-น าดอกไม้ให้แม่ 
-กราบเท้าแม่ 
6.ด าเนินการตามแผนกิจกรรม 
7.สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
8.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 
9.สรุปผลประเมินผล 
10.จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน/เตรียมงาน 
2. ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน 
3.  ด าเนินกิจกรรม 
  -ฝึกซ้อมต้วแทนนักเรียนเข้ากิจกรรม 
  -ฝึกซ้อมการขับเสภาถวายพระพร 
  -ฝึกซ้อมการร าถวายพระพร 

-ฝึกซ้อมการแสดงรีวิวประกอบเพลงของ
นักเรียน 
-ตกแต่งสถานที่ 

4.จัดเตรียมรางวัล 
5.กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน 
-น าดอกไม้ให้พ่อ 
-กราบเท้าแม่ 
6.ด าเนินการตามแผนกิจกรรม 
7.สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
8.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 
9.สรุปผลประเมินผล 
10.จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 
1.ประชุมวางแผน/เตรียมงาน 
2.  ด าเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมาย
หน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,000 
 
 
 
 

 
11 ส.ค. 59 

 
 
 
 
 

พ.ค. 59 
พ.ย.59 

 
ธ.ค. 59 

 
 
 
 
 
 
 

2 ธ.ค. 59 
 
 
 

ธ.ค.59 
 
 
 

16 พ.ค.-มิ.ย. 59 

 
พ.ย.59 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครูอัญชล ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูรัศมี 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-วันเด็กแห่งชาติ 

-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ 
ผู้ปกครอง  ครูและผู้เรียนทราบ 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันประดิษฐ์ 
สัญลักษณ์ต่างๆเก่ียวกับวันคริสต์มาส
และประดับห้องเรียนและสถานที่ให้มี
บรรยากาศวันคริสต์มาส  

   - แต่ละห้องฝึกซ้อมการแสดง 
   - คณะครู ผู้เรียนส่งความสุขแด่คณะ
ผู้บริหาร 
    -ผู้เรียนและครูประจ าชั้นร่วมกัน
รับประทานอาหาร 
    -ผู้เรียนทุกคนชมการแสดงของตัวแทน 
ผู้เรียนแต่ละสายชั้น 
  - ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมกันจับ
ฉลากของขวัญวันคริสต์มาสพร้อมชม 
มหรสพ 
  -ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
3. สรุปผลการท ากิจกรรม 
1.ประชุมวางแผน/เตรียมงาน 
2.ประชาสัมพันธ์ครูและ นักเรียน 
3.จัดเตรียมกิจกรรม 
4.จัดเตรียมสถานที่ 
5.จัดเตรียมการแสดงของนักเรียน 
6.จัดเตรียมของรางวัล 
7.ประชุมชี้แจง 
8.ด าเนินตามแผนกิจกรรม 
9.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
10.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 
11.สรุปผลการประเมิน 
12.จัดท ารายงานผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26,000 

 
15 ธ.ค.59 

 
 
 

1ธ.ค.59 
23 ธ.ค.59 

 
23 ธ.ค.59 

 
23 ธ.ค.59 

 
25ธ.ค.59 

 
 
 
 
 

5 ม.ค.59 
16 พ.ค. 59 
16 ธ.ค. 59 
 
13 ม.ค.60 
 ธ.ค. 59 
19 ธ.ค. 59 
 
 
13 ม.ค. 60 
16-20 ม.ค. 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูรัศมี 

5. งบประมาณ  63,800 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     ผู้บริหาร  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              นักเรียนได้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ โดยน าไปใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

                    ผู้ขออนุมัติ 
 

        ลงชื่อ ………………………………………… 
                    ( นางสาวมัณฑนา  พงษ์พินิจภิญโญ)

  
              หวัหน้าโครงการ 
                    …………./……………/…………. 

 
ลงชื่อ …………………………………………   ลงชื่อ ………………………………………… 
    ( นายบุญลาภ    กลิ่นอุบล )                   (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
      หวัหน้างานสัมพันธ์ชุมชน           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

                         …………./……………/………….                                            …………./……………/…………. 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
-  ร้อยละ  100  ของผู้เรียนที่มาเรียน เข้า
ร่วมโครงการอนุรักษ์วันส าคัญ  
 
ด้านคุณภาพ 
- ผู้เรียนได้ร่วมอนุรักษ์วันส าคัญ  ปฏิบัติตน
เป็นพุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม 
- ผู้เรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยความสนุกสนานและได้สร้าง
ผลงานตามจินตนาการ 
- ผู้เรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติตนได้
ถูกต้องตามประเพณ๊ และมีคุณธรรมเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีความสุข 

 
-ตรวจสอบสถิติการมาเรียน 
-ตรวจสอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น และความพึงพอใจ 
-สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
-  แบบส ารวจสถิติการมาเรียนของ
นักเรียน 
-  แบบสอบถามความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจ 
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ชื่อโครงการ      โครงการประเพณีลอยกระทง  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา       2556- 2560 
เป้าหมายที่  2                         นักเรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7                        มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ยุทธศาสตร์ที่  9                       ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี  พ.ศ. 2559 – 2563  ด้านที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 
แผนปฎิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี   ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ที่  4.4   โครงการกิจกรรมที่  1,5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้างาน                              นางสาววนิดา  จันทร์งาม 
ลักษณะงาน                              ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ                   16  พ.ค. 59 –  17 ก.พ. 60 
สถานที่                                    โรงเรียนธีรศาสตร์                                             
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ส าคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อ  
ของแต่ละท้องถิ่นเช่นเป็นการให้ความเคารพบูชาและมีความเชื่อว่าเป็นการขอบคุณน้ าที่อ านวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือท าความเสียกายแก่น้ าซึ่ง
ประเพณีลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 12 ของทุกปีเพ่ือให้มีกิจกรรมที่ควรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไปดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้โดยอาศัยแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม  วันส าคัญ ท าให้เกิดการใฝ่รู้ รักภาคภูมิใจและ สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวันลอยกระทงจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่กล่าวมาแล้วได้เป็น   
อย่างดี 
  โรงเรียนจึงได้จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยตั้งแต่
โบราณ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ พอประมาณกับความสามารถของนักเรียนพอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
ความมีเหตุผล  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ ส่วนรวม                           
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และภาคภูมิใจ ในผลงานของตนเอง 
เงื่อนไขคุณธรรม   ความเป็นหนึ่ง ความเป็นชุมชน การพิศเพ่งสิ่งสร้าง รักษ์ธรรมชาติ การงาน หน้าที่ 
เงื่อนไขความรู้  -ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย   
    -ได้รู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 
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   -ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย   
   -ได้เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่ม 
 

 2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร   
  2.2 เพ่ือผู้เรียนมีจิตส านึกและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมไทย     
   2.3 เพ่ือผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม    

 3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ     ผู้เรียนร้อยละ  100  เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 
 ด้านคุณภาพ    ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในวันส าคัญต่าง ๆ โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข 
 
4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
วันลอยกระทง 

 
 
 

 

1. ประชุมวางแผน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.ด าเนินกิจกรรม 
-เตรียมสถานที่ประกวดนางนพมาศและสถานที่
ประกวดประดิษฐ์กระทง 
- คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเป็นตัวแทนของห้องๆละ 
1 คนเข้าประกวดนางนพมาศ  
- ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3  ห้องละ 4-5 คน 
เข้าแข่งขันการประดิษฐ์กระทง 
-คุณครูที่รับผิดชอบการฝึกซ้อมนางนพมาศนัดหมาย 
วัน เวลา แก่ตัวแทนนักเรียนและท าการฝึกซ้อม 
- นักเรียนช้ันป.1 –ป.3 เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี    

4.ประเมินผลการจัดกิจกรรมและแบบประเมินความ
พึงพอใจ 
5.สรุปและเขียนรายงานการด าเนินงาน 

5,750 14 พ.ย.59 นางสาววนิดา 
จันทร์งาม 
 
 

 
5.  งบประมาณ     5,750  บาท 
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6.  ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่มาเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันลอยกระทง 

 
- ส ารวจสถิติการมาเรียนของผู้เรียน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
- สถิติการมาเรียนของผู้เรียน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ในการจัด
กิจกรรมวันลอยกระทง 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

  
 7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

          - ผู้ปกครองสนับสนุนและให้ความร่วมมือส่งบุตรหลานร่วมประกวดนางนพมาศ      
          - บุคลากรครูโรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมจัดเตรียมงานวันลอยกระทง เช่นจัดสถานที่ เป็นกรรมการ 
 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนเห็นคุณค่าของกิจกรรมวันลอยกระทง 
  
               ผู้ขออนุมัติ 

   ลงชื่อ ……………..……………..………………. 
             (นางสาววนิดา จันทร์งาม) 
                   หัวหน้าโครงการ 
            …………./……………/…………. 
 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………      ลงชื่อ ………………………….……….……......…… 
      (นายบุญลาภ  กลิ่นอุบล)      (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
 ต าแหน่งหัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน      ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
   ………….. / ………… /  …………                    …………./……………/………….    
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ชื่อโครงการ    สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่   8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่   36  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่   37 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 

           เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่   38 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 
    แผนปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์ที่   39  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
ยุทธศาสตร์ที่   40 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี  พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 2 ตัวบ่งช้ีที่ 1 และ 3 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 10  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้าโครงการ  นางสาววนิดา  จันทร์งาม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     16 พ.ค. 2559 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2560 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล         
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความริเริ่ม
ในการพัฒนาผู้เรียน เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 โรงเรียนจึงจัดท าโครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจที่
ดีจากโรงเรียนสู่ชมชน เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง 
องคก์รต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกล
ยุทธ์ของโรงเรียน  
 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ความพอประมาณ พอประมาณในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
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ความมีเหตุผล  มีข้ันตอนในการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชมรม 
   ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ 
 การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
เงื่อนไขคุณธรรม ความยินดี ความเมตตา ความกตัญญูรู้คุณ 
เงื่อนไขความรู ้ เข้าใจบทบาทของโรงเรียน รู้ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถต่างๆ และปรับตัวให้ 
   เข้ากับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารให้กับผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบ  

2.2 เพ่ือให้คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า รวมถึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
     การศึกษาของโรงเรียน 
2.3 เพ่ือให้บริการ รับบริการจากชุมชน และหน่วยงานภายนอก (13,14),(9.3) 

 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ     
1) ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองและชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
2) คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยภาค

เรียนละ 1 ครั้ง 
3) ร้อยละ 90 ของชุมชนที่มีความต้องการรับบริการและให้บริการจากทางโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ  
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน การให้บริการ และ
รับบริการจากชุมชน รวมถึงผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า
โรงเรียนธีรศาสตร์    

 
4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. งาน

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร 

 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินกิจกรรม 

- ด าเนินการจัดป้ายนิเทศตามที่ก าหนด

บอร์ดด้านหน้าบริเวณโรงเรียน 

3. สรุปรายงานผล 

10,000 

 

 

 

16 พ.ค. 59-

31มี.ค.60 

 

 

 

นายมนต์ชัย   

คุ้นเคย Mrs. 

Dina 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. งานให้บริการ

ชุมชนด้านอาคาร

สถานที่ และแหล่ง

เรียนรู้ 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินกิจกรรม 

- รับจดหมายขอใช้สถานที่จากหน่วยงาน

ภายนอก 

- แจ้งหน่วยงานภายในโรงเรียนที่เก่ียวข้อง

รับทราบด าเนินการ 

3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

5,000 

 

 

 

16 พ.ค. 59-

31มี.ค.60 

 

นายมนต์ชัย   

คุ้นเคย Mrs. 

Dina 

3.งานรับบริการจาก

ชุมชนด้านอนามัย

ผู้เรียนและ

ทุนการศึกษา 

 

 

 

 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2.ด าเนินกิจกรรม 

- รับหนังสือจากสถานพยาบาล 

  หน่วยงานภายนอก 

- จัดเตรียมสถานที่และผู้เรียนที่รับ 

  บริการอนามัย 

- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนยื่นใบสมัคร 

  ขอรับทุนการศึกษา 

- จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เรียน 

  เพ่ือรับทุนการศึกษาผู้เรียนชั้น ป. 1–ม.3 

ระดับชั้นละ1 คน 

- ออกจดหมายแจ้งผู้ปกครองและนัด 

  หมายวันเวลา ในการรับทุนการศึกษา 

3.สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

5,000 

 

 

 

 

16พ.ค.59- 

31มี.ค.60 

 

 

 

 

นายมนต์ชัย   

คุ้นเคย Mrs. 

Dina  

 

4. งาน

คณะกรรมการชมรม

ผู้ปกครองครู และ

ศิษย์เก่า โรงเรียนธีร

ศาสตร์ 

 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินกิจกรรม 

- ตัวแทนผู้ปกครองร่วมคัดเลือก 

  คณะกรรมการบริหารตามระเบียบคู่มือ 

  คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 

- ด าเนินการประชุมคณะกรรมการชมรม 

  ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง 

5,000 16พ.ค.59- 

31มี.ค.60 

 

 

 

นายมนต์ชัย   

คุ้นเคย Mrs. 

Dina 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- จัดท าบันทึกการประชุมเสนอต่อ   

  ผู้บริหาร 

3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

. งานคืนตาใสให้ผู้สูง

วัย 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2. ส ารวจผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

สายตาในหมู่ที่ 16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่งจ.

ราชบุรีจ านวน 5 คน 

3. ขอความร่วมมือเทศบาล อบต. อนามัย 

4. ระดมทุนเงินบริจาคผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 

5.จัดซื้อแว่นตา 

6. นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไปพบปะพูดคุย

และแจกแว่นตาให้กับผู้สูงวัย 

7. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

4,500 16พ.ค. 59-

31มี.ค.60 

 

นายมนต์ชัย   

คุ้นเคย Mrs. 

Dina 

5. งบประมาณ 29,500 บาท 
 
6. ระดับความส าเร็จ          

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 ของข่าวสารได้ประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ 

- เก็บรวบรวมข่าวจากการ

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

ภายนอก และภายในโรงเรียน 

- แบบสรุปการประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสาร 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ 90 ผู้เรียนได้รับบริการด้านอนามัย - รวบรวมแบบบันทึกการรับ

บริการด้านอนามัยของผู้เรียน 

- หนังสือการให้บริการจาก

หน่วยงานภายนอก 

- แบบบันทึกการรับบริการด้าน

อนามัย 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับบริการด้าน

ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง

ครูและศิษย์เก่า 

- รวบรวมแบบบันทึกรายชื่อน

ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 

- เกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนรับ

ทุนการศึกษา 

- แบบบันทึกรายชื่อผู้เรียนที่

ได้รับทุนการศึกษา 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

4. ร้อยละ 90 ที่โรงเรียนให้บริการด้านอาคาร

สถานที่ในการจัดกิจกรรมกับชุมชน 

- รวบรวมหนังสือขอใช้อาคาร

สถานที่ของโรงเรียน 

- แบบบันทึกการใช้สถานที่ 

- หนังสือขอใช้สถานที่ 

5. ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู  

และศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมภาคเรียนละ 1ครั้ง 

- ตรวจบันทึกการประชุม

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 

ครู และศิษย์เก่าภาคเรียนละ 1

ครั้ง 

- จดหมายเชิญประชุม 

- ใบลงชื่อการเข้าร่วมประชุม 

- รายงานการประชุม 

6. ร้อยละ 100 ของผู้สูงวัย หมู่ที่ 16 ต.ท่าผา 

จ านวน 5 คน ได้รับการเยี่ยม พบปะพูดคุย และ

มอบแว่นตา 

- แบบบันทึก การพบปะผู้สูงวัย - แบบบันทึก การพบปะผู้สูงวัย 

- รูปภาพ 

ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจกับการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน การ

ให้บริการ และรับบริการจากชุมชน รวมถึงผล

การด าเนินงานของคณะกรรมการชมรม

ผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า โรงเรียนธีรศาสตร์ 

 

- เก็บรวบรวมข่าวจากการ

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

ภายนอก และภายในโรงเรียน 

- ตรวจบันทึกการประชุม

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 

ครู และศิษย์เก่า 

- แบบสรุปแบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

- แบบสรุปการประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสาร 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ ผู้ปกครองผู้เรียน และชุมชน ในเรื่อง 
  ทุนการศึกษา  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านครก ในเรื่องอนามัยผู้เรียน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียน 
2. โรงเรียนให้บริการและรับบริการจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกจนเกิดความร่วมมือกันพัฒนา 
    การศึกษาของโรงเรียน 
3. คณะกรรมการชมชมผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ  
        ลงชื่อ........................................................ 
                   ( นางสาววนิดา จันทร์งาม ) 
             ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
 

 
ลงชื่อ ………………….………………       ลงชื่อ ………………..……………… 
     (นายบุญลาภ  กลิ่นอุบล)         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
ต าแหน่งหัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน        ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
                                        ………./……………/………….                                                      
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ชื่อโครงการ             แบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา              2559 - 2560 
เป้าหมายที่  1                                ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  6                              สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  
                                                   กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  14                            ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย  วิสัยทัศน์    
                                                   ปรชัญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563 ด้านที่   5  ตัวบ่งชี้ที่    1 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  4,1  โครงการกิจกรรมที ่ 3,4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          งามสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้าโครงการ           นางสาวอลิสา  กุดาศรี 
ลักษณะโครงการ                            โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ          16พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2558 
สถานที ่           โรงเรียนธีรศาสตร ์
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านหนึ่งสถานศึกษาต้องจัด
การศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมายและกลยุทธ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน อัตลักษณ์และเอกลักษณ์เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญประการหนึ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพการจัดการอบรมศึกษา
ของโรงเรียน 
 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดโครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ       ผู้เรียนรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น  
ความมีเหตุผล        รู้จักการใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ เมื่อเหลือจากการใช้น าไปบริจาค  
                                     ให้กับผู้อื่น 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี        เมื่อเรารู้จักช่วยเหลือผู้อื่น จะท าให้ผู้นั้นเป็นคนที่รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปัน 
เงื่อนไขคุณธรรม                ผู้เรียนเกิดความภาคถูมิใจในการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืน 
เงื่อนไขความรู ้        ผู้เรียนรู้จักการแบ่งปัน การช่วยเหลือและมีจิตอาสา 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ (มฐ.14.2)  

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความสามารถมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม (มฐ.1.6) 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ     
    1. ผู้เรียนร้อยละ  100 ของผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
    2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ของหน่วยงานภายนอกได้รับบริการด้านนาฏศิลป์ 

ด้านคุณภาพ  
     - ผู้เรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
     - ผู้เรียนตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม น าไป 
               ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข     
4.การด าเนินงานและระยะเวลา 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการแบ่งปันด้วยจิต 
อาสาแห่งรักและรับใช้ 
- งานแบ่งปันน้ าใจ 
 

 
1. วางแผนประชุม  
2.ขออนุมัติโครงการ 
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4.รวบรวมเงิน สิ่งของจากการบริจาคไป
บริจาคตามโอกาสต่างๆ 
5. ประเมินการด าเนินงาน 
6.สรุปการประเมินและจัดท ารายงาน    

17,250 
 
3,500 

 
พ.ค.59 
 
ส.ค.59-ก.พ.
60 
 
 
 

 
ครอูลิสา 

- งานนาฏศิลป์สัมพันธ์รัก 
 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินและขอ
อนุมัติการด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียน
ทราบ 3.รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
4.ฝึกซ้อมการแสดง 
5.ร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ทั้งภายใน
โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
6.ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
7.สรุปผลการด าเนินงาน และเขียน
รายงาน 

 
 

13,750 

 
 
พ.ค.59 
 
 
 
 
พ.ค.59 
 
ก.พ.60 

 
 
ครอูลิสา 
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5.    งบประมาณ   17,250  บาท 

6.   ระดับความส าเร็จ           

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนร้อยละ  100 ของผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการแบ่งปันให้กับผู้ อ่ืนด้วยความ
เต็มใจ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 จากหน่วยงาน
ภายนอกได้รับบริการ นาฏศิลป์สัมพันธ์รัก
ด้านคุณภาพ 
1 .ผู้ เรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และ
เสียสละแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคม และมีจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคมด้วยความเต็มใจ 

บันทึกสมุดอาสาท าดี 
 
 
 
 
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 

บันทึกสมุดอาสาท าดี 
 
 
 
 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส 
8. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ แบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของสามารถบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็น
แบบอย่างสร้างคุณค่าต่อโรงเรียน และชุมชน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  อีกท้ังตระหนักและ
รู้คุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม 

 
                                                                 ผู้ขออนุมัติ 

ลงชื่อ ………………………………. 
                                                            ( นางสาวอลิสา  กุดาศรี ) 
                                               หัวหน้าโครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสา 

     แห่งรักและรับใช้ 
                                                              .........../............/............ 

 
 
 

 

 

   ลงช่ือ .......................................................... 
               (นายบุญลาภ   กลิ่นอุบล) 

               หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 

       ………/…………/………….. 
 
 
 
 

 

         ลงช่ือ ...................................................... 
               (บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนธีรศาสตร ์

                          ………./…………/…………. 
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ชื่อโครงการ                     ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2556-2560 

เป้าหมายที่ 1                   นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่1    มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที ่3   ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 

     ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯสังฆณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563ด้านที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการนักเรียน 

หัวหน้าโครงการ   นางวีรวรรณ  ทุ่งสุกใส 

ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ                 พฤษภาคม 2559– มีนาคม 2560 

สถานที ่             โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1.หลักการและเหตุผล 

สุขภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็กประถมศึกษา  

ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษาผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถครองชีวิตอย่างเป็นสุข การส่งเสริมสุขภาพ

เป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นมากในโรงเรียนเพราะการที่เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรงทั้ง

ร่างกายและจิตใจนั้น ผู้เรียนจะพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน                   

          โรงเรียนธีรศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอดจึงจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

อย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข  

 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ         พอประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

ความมีเหตุผล           อธิบายขั้นตอนการดูแลสุขภาพและเผยแพร่การดูแลสุขภาพตนเอง 
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การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รู้วิธีป้องกันโรคท่ีจะเกิดกับตนเองและครอบครัว 

   ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดโรคระบาด 

   ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพที่ดีได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม            ความรัก/ความเรียบง่าย ความพอเพียง 

เงื่อนไขความรู ้           มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ และดูแลตนเองเบื้องต้น 

 2. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอและมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.1,1.2) 

 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ (1.3) 

  3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพ สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้  

อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมและสภาพแวดล้อมตลอดจนรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น (4) 

3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

        ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

ด้านคุณภาพ     

1. ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี  

2. ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บอย่างสม่ าเสมอ 

 

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

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

นักเรียน 

งานบริการห้องพยาบาล 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ  
ด าเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ตรวจสอบวนัหมดอายุของยา 
4. ตรวจสอบสถิติของนักเรียนที่ใช้บริการ   
   ห้องพยาบาล 
5. การจัดซื้อยาและอุปกรณ์การ 

7,000 พ.ค.59 -
ก.พ.60 
 

ครูวีรวรรณ 
ครูปรางทิพย ์
ครูวรรณา(วัง)  
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   รักษาพยาบาล 
6. จัดท าบันทึกการใช้ยาและสรปุการใช้ยา 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
8. สรุปผลการประเมนิและจัดท ารายงาน 

งานส่งเสริมอนามัย
นักเรียน (ฉีดวัคซีน ) 
 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ   
   ด าเนินงานเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้บุคลากร  
    ทุกคนในโรงเรียนทราบ 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน  
    บาดทะยักหัดเยอรมันและโปลิโอ  
    ให้กับผู้เรียน ป.1 
4. นัดหมายวัน เวลาและสถานที่เข้า
รับวัคซีนและอ านวยความสะดวก     
ให้กับเจ้าหน้าที่อนามัย 
5. ด าเนินการ 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
7. สรุปผลการประเมนิและจัดท ารายงาน 

1,800 
 
 
 
 
 

 

พ.ค-มิ.ย.
59 
 
มิ.ย.59 
 
มิ.ย.59 
 
 
19 ก.ค.59 
 
19ก.ค.59 
ส.ค.59 

ครูทิพย์วรรณ 
ครูสนุทรยี ์

ครูวรรณา(วงั) 

 
 
 

 
 

งานก าจัดเหา 
 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
ด าเนินงาน ขออนุมัติงาน 
2. ประชาสัมพันธ์งานให้บุคลากรทุกคน  
    ทราบ 
3. ให้ครูประจ าชัน้ส ารวจผู้เรียนที่เป็นเหา 
4. จัดเตรียมสถานที่และจดัเตรียมวัสดุ  
    อุปกรณ์ในการก าจัดเหา 
5. นัดหมายวัน เวลา สถานที่ ในการ 
    ก าจัดเหา 
6. นักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ด าเนินการก าจัด   
    เหา 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน 

8. สรุปผลการประเมินและจัดท า  
    รายงาน 

100 พ.ค.59 
 
ก.ค.59 
 
ก.ค.59 
ส.ค.59 
 
ส.ค.59 
ส.ค.59 
 
ส.ค.59 
ส.ค.59 

ครูทิพย์วรรณ 
ครูสนุทรยี ์

ครูวรรณา(วงั) 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- งานทดสอบสายตาด้วย  

E-Chart 
 
 
 
 

 

1.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
4. ขอความร่วมมือจากคุณครูประจ าชัน้  
   ป.1-ม.3 และให้ความรู้ในการทดสอบ   
   สายตาด้วย E-Chartให้กับนักเรียน 
   ชั้น ป.1-ม.3 
5. ด าเนินการทดสอบและบันทกึ 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 

200 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.-มิ.ย.59 
 
ก.ค.59 
ก.ค.59 
 
 
 
24-26 ก.ค.
59 

 

ครูทิพย์วรรณ 
ครูสนุทรยี ์

ครูวรรณา(วงั) 

ครูประจ าชัน้ 
ป.1- ม.3 
 
 
 

 

งานทดสอบการได้ยิน 
ของหู 

1.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ   
     ด าเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
4. ประชุมให้ความรู้แก่ครูประจ าชั้น  
    ป.1- ม.3 เร่ืองวิธีการทดสอบการได้ยนิ   
    ของหู 
5. ขอความร่วมมือจากคุณครูประจ าชัน้ 
    ป.1-ม.3ตรวจสอบสุขภาพหูของ
นักเรียน 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
7. สรุปผลการประเมนิและจัดท ารายงาน 

100 24 พ.ค.59 
26 ก.ค.59 

 

 

 

 

 

 

ครูทิพย์วรรณ 
ครูสนุทรยี ์

ครูวรรณา(วงั)
ครูประจ าชัน้ 
ป.1-ม.3-ม.3 

- งานเหงือกสะอาดฟัน
แข็งแรง 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ 
    ด าเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. รับหนังสือแจ้งจากเจ้าหนา้ที่ 
    งานทนัตกรรมโรงพยาบาลบา้นโป่ง 
    นัดหมายวัน เวลาที่จะเข้ามาท าการ
ตรวจรักษาฟัน 
4. จัดเตรียมสถานที ่
5. น าผู้เรียน ป.1,ป.3,ป.6 เข้ารับการตรวจ 
สุขภาพปากและฟนัและเคลือบหลุมร่องฟัน 

1,000 พ.ค.-มิ.ย.
59 
7-14 ก.ค.
59 

ครูทิพย์วรรณ 
ครูสนุทรยี ์

ครูวรรณา(วงั)
ครูประจ าชัน้ 
ป.1-ม.3-ม.3 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6. รับเม็ดสีย้อมฟันจากสาธารณสุขจังหวัด 
    ราชบุร ี
7. นัดหมายผู้เรียนชัน้ ม.1 ให้น าอุปกรณ์
การแปรงฟันมาในวัน เวลาที่ก าหนด 
8. ผู้เรียน ม.1 แปรงฟันตามจุดที่ก าหนด    
   และลงบันทึกการตรวจดว้ยตวัเองตาม  
   แบบที่ทางสาธารณสุขก าหนดมา 
9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมท ารายงานสง่  
   สาธารณสุข 
10. ประเมินผลการด าเนนิงาน 
11. สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงาน 

- งาน อ.ย.น้อยใน
โรงเรียน 

 

1.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ  
    ด าเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ให้ความรู้ผู้เรียนช้ัน ป.6 เรื่องของการตรวจ   
    สารอาหารโดยใช้เวลาในช่ัวโมงการงาน 
4. ขอผู้เรียนอาสาสมคัรชั้น ป.6 เป็นทีมงาน 
อย.น้อยในโรงเรยีน 
5. จัดท าตารางตรวจสอบสารอาหารและ   
    เครื่องดื่ม 
6. จัดเตรยีมชุดตรวจสอบสารอาหารและ  
    เครื่องดื่ม 
7. ทีมงาน อย.น้อยในโรงเรียน ตรวจสอบ 
สารอาหารและเครื่องดื่มภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
9. สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงาน 

300 พค.59-
มิย.59 
 
 
 
มิ.ย.59 
 
 
 
ส.ค.59 
 
 
 

ครูวีรวรรณ 
ครูปราง
ทิพย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานส่งเสริมสุขศึกษาใน
โรงเรียน 

 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ   
   ด าเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ท าหนังสือถึงเทศบาลต าบลทา่ผาเร่ือง
ขอ ความอนุเคราะห์พ่นกันยุงลายบริเวณ   
อาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้องสุขา  
และห้องน้ าภายในโรงเรียน 

300 พ.ค.59 
 
ก.ค.59 
6 ส.ค.59 
7 ส.ค.59 
10 ส.ค.59 
11 ส.ค.59 

ครูวีรวรรณ 
ครูปราง
ทิพย์  
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้เรียนทราบ 
5. อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
เทศบาลการพน่ยาป้องกันยุงลาย 
6. ใส่ทรายอะเบทลงในแหลง่น้ า 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
8. สรุปผลการประเมนิและจัดท ารายงาน 

  
11 ส.ค.59 
13 ส.ค.59 
14 พ.ย.59 
28 ก.พ.60 

- งานวันต่อต้านเอดส์ 
 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ   
    ด าเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ตัวแทนผู้เรียนให้ความรู้ผู้เรียน ป.1-ม.3   
   เร่ืองโรคเอดส์ 
4. ตอบปัญหาชิงรางวัลเนื่องในวัน
ต่อต้านโรคเอดส์ในช่วงพักกลางวัน 
5. แจกรางวัลให้ผู้เรียน 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
7. สรุปผลการประเมนิและจัดท ารายงาน 

600 พ.ค.59 
 
ก.ค.59 
 
27พ.ย.59 
28พ.ย.59 
28พ.ย.59 
28พ.ย.59 
28พ.ย.59 
1 ธ.ค.59 

ครูวีรวรรณ 
ครูปราง
ทิพย์ 
 
 
 
 
 
 
 

- งานประชุม
ผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง
นักเรียน 

 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ  
    ด าเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ออกจดหมายเชิญประชุมผู้ประกอบการ  
   รถรับส่งนักเรียน 
4. ด าเนินการประชุมชี้แจงนโยบายความ    
   ปลอดภัย 
5. จัดท ารายงานการประชุม 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
7. สรุปผลการประเมนิและจัดท ารายงาน 
 

300 พ.ค.–มิ.ย.    
59  
มิ.ย.59 
 
มิ.ย.59 
มิ.ย.59 
มิ.ย.59 
มิ.ย.59 

ครูวีรวรรณ 
ครูปราง
ทิพย์ 

 

5. งบประมาณ   12,100 บาท 
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6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1.  จัดท าสถิติการใช้ห้องพยาบาลทุก 
     เดือน 
2. จัดท าบัญชีรายจ่ายการจัดซื้อยาและ  
    อุปกรณ์ห้องพยาบาล 
 
3. จัดท าสถิติการใช้ยาทุกเดือน 

4. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ปฏิบัติตนตาม 
   สุขบัญญัติ 10 ประการ 
5. ผู้เรียน ป.1 ได้รับวัคซีนบาดทะยักหัด  
   เยอรมันและโปลิโอผู้เรียน ป.6 ได้รับ  
   วัคซีนบาดทะยัก 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เป็นเหา 
    ได้รับการดูแลรักษา 
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น ป.1- ม.3 
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นป.1  –  
ม.3 ได้รับการทดสอบการได้ยินของหู 

  
- บันทึกการใช้ห้องพยาบาล 
 
-แบบบันทึกการจ่ายยา 
- แบบบันทึกการจ่ายยา 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
 
-ส ารวจความพึงพอใจ 
-รูปภาพ 
-ส ารวจความพึงพอใจ 
- รูปภาพ 
ส ารวจความพึงพอใจ 
- รูปภาพ 
 

ส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 

ส ารวจความพึงพอใจ 

 
 -รูปถ่าย 
 
- ใบเสร็จค่ายา 
 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- รูปภาพ 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- รูปภาพ 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- รูปภาพ 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- รูปภาพ 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

9. ร้อยละ 100ของผู้เรียนชั้น ป.1   
   ได้รับการตรวจสุขภาพปากและ  
   เคลือบหลุมร่องฟัน 
10.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นม.1    
   มีสุขภาพเหงือกท่ีสะอาดและฟัน 
   ที่แข็งแรง 
11.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น  
   ป.6 ได้รับความรู้เรื่อง  
   สารอาหารในชั่วโมงการงานและ  
   ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 น า 
   ความรู้ที่ได้ไปตรวจสอบ  
   สารอาหารและเครื่องดื่มร้านค้า 
   ภายในโรงเรียน 
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น  
   ป.1- ม.3 ได้รับความรู้และเห็น  
   ความส าคัญของการพ่นควัน   
   ก าจัดยุงลาย 
13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น 
   ป.1- ม.3 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ  
   โรคเอดส์และร่วมตอบค าถาม  
   เกี่ยวกับโรคเอดส์ในช่วงกิจกรรม  
   หน้าเสาธง 
14. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น 
   ป.1- ม.3 ที่ใช้บริการรถรับ- ส่ง    
   ผู้เรียนได้รับการดูแลในเรื่อง  
   ความปลอดภัยในการเดินทาง  
   ไป- กลับ 
 
ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรงและมีทักษะที่ดี 

ส ารวจความพึงพอใจ 

รปูภาพ 
 

ส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 
 

ส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 

 

 

 

 

ส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 

 
 

ส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 

 

 
 

ส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 

 

 

 

 

ส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 

 

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 
 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 

 

 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 

รูปภาพ 
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7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านครก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

      -ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ                                                       

  2.   โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี                                             

     -ให้บริการด้านทันตกรรม 

 3. เทศบาลต าบลท่าผา                                                                  

               -ให้บริการฉดีพ่นควันก าจัดยุง 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

       1.ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาด  เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ  

    10 ประการ 

 2. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางการตามเกณฑ์ 

 3. ผู้เรียนมีความรู้เรื่องสิ่งเสพติด สิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุ และโรคติดต่อ 

 

              ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ ………………………………………… 
            (นางวีรวรรณ ทุ่งสุกใส) 
          หัวหน้าโครงการ 
               …………./……………/…………. 
 
 

 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
        (นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล)              (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
        …………./……………/………….                                                   …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ    คนดีศรีธีรศาสตร์ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2559 - 2560 

เป้าหมายที่ 2             ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่7     มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่8     เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ยุทธศาสตร์ที่9                ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ยุทธศาสตร์ที่10    ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯสังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่....1.....ตัวบ่งชี้ที่.....1.2,2...... 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์....3.7....โครงการกิจกรรมที่..12.... 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานกิจการนักเรียน 

หัวหน้าโครงการ    นางสาวจรัส   จงจอหอ 

ลักษณะโครงการ                             โครงการต่อเนื่อง  

ระยะเวลาด าเนินการ   16  พฤษภาคม2559 – 20  มกราคม 2560 

สถานที ่    โรงเรียนธีรศาสตร์ 

หลักการและเหตุผล 

 มาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น  กตัญญู  กตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ  ยอมรับ

ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

เป็นคนดีของสังคม 

  โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการคนดีศรีธีรศาสตร์ขึ้น   เพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นเยาวชน

ของชาติให้มีคุณธรรม   จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

ส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ พอประมาณกับฐานะเศรษฐกิจทางบ้าน 

ความมีเหตุผล  ควรด ารงชีวิตอยู่ด้วยความรอบคอบ 
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การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว วางแผนการด าเนินงานอย่างดี   รอบคอบถูกต้องและเหมาะสม 

เงื่อนไขคุณธรรม  ความกตัญญูเป็นคุณธรรมของคนดี   ความซื่อตรง การงาน/หน้าที่ 

เงื่อนไขความรู้  จัดแฟ้มพัฒนางานได้ถูกต้องตามกลุ่มสาระ 

2.วัตถุประสงค์    

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบใฝ่เรียนรู้และรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน(1) (2.1) 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณยอมรับความคิดเห็นในวัฒนธรรมที่

แตกต่าง (1)   

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักในหน้าที่ รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1) (2.4) 

3.เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ     

 ร้อยละ100   ของนักเรียนชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีแฟ้มพัฒนางานเป็นของตนเอง 

ด้านคุณภาพ  

1.   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

2.   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และเป็นคนดีของสังคม  

4.การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. งานประเมินแฟ้ม
พัฒนาการของ
นักเรียน 

1 ประชุมวางแผน 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ 

3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนทราบ 

4 มอบหมายหน้าที่ในการด าเนินการกับครูที่

เกี่ยวข้อง 

5 ประชุมครูประจ าชั้นป.1-ม.3ชี้แจงการเก็บ

งานตามตัวชี้วัดในแฟ้มพัฒนางานของนักเรียน 

6 แจกตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการเก็บ 

แฟ้มพัฒนางานให้กับครูประจ าชั้นป.1 – ม.3 

5 นักเรียนเก็บผลงานตามตัวชี้วัด 

6 ประเมินแฟ้มพัฒนางานครั้งที่1-2 

  

   

พ.ค. 59 

 

ก.ค.59 

 

 

 

 ก.ค.59 

 

ก.ค.59 

ครูจรัสและ

คณะ 

 

ครูวรา 

 

 

ครูประจ าชั้น 

ป.1-ม.3 

 

ครูจรัสและ

คณะ 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7 ผู้เรียนเก็บผลงานตามตัวชี้วัด 

8 ประเมินแฟ้มพัฒนางานครั้งที่ 1-2 

9.ครูประจ าข้ัน ป.1-ม.3 คัดเลือกแฟ้มพัฒนา

งานผู้เรียนที่ดีที่สุด 1 แฟ้ม 

10.คณะกรรมการประเมินแฟ้มตัดสินแฟ้ม

พัฒนางานของผู้เรียนเพ่ือเข้ารับรางวัลโล่/

เกียรติบัตร 

11.ประเมินผลการด าเนินงาน 

ส.ค.59-28 

ก.ย.60 

ม.ค.60 

 

ม.ค.60 

2. งานมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติ 

1.คณะกรรมการส่งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเพ่ือ

จัดท าโล่ชั้นละ 1โล่ /เกียรติบัตร 

2.คณะกรรมการจัดแสดงผลงานแฟ้มพัฒนา

งานในวันแห่งความภาคภูมิใจชั้น ป.1-ม.3 

3.นักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้ารับโล่/เกียรติบัตรใน

วันแห่งความภาคภูมิใจจากคณะผู้บริหาร 

4.ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

5.สรุปผลการด าเนินงาน 

21,000 

 

 

 

ก.พ.60 

 

 ก.พ.-ก.พ.

60 

 

 

ก.พ.60 

ครูอารยา 

 

 

 

 

 

ครูจรัสและ

คณะ 

 

5. งบประมาณ   21,000 บาท 

6.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

ร้อยละ 100ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีแฟ้มพัฒนา

งานส่งเข้ารับการประเมินเพ่ือรับรางวัล 

ร้อยละ 100  ของผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือก

ได้รับรางวัล 

-ประเมินแฟ้มพัฒนางานโดยการ

ตรวจแฟ้มพัฒนางานของนักเรียน

ชั้น ป.1- ม.3 ชั้นละ 1 รางวัลเพ่ือ

ได้รับการเข้ารับโล่รางวัลและ

เกียรติบัตร 

 

-แบบประเมินแฟ้มพัฒนางาน 

-แบบตรวจแฟ้มพัฒนางาน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบในการ

ท างานและเป็นคนดีของสังคม 

 

 

 

 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     1) คณะผู้บริหารให้ความอนุเคราะห์ในการให้ค าปรึกษา 

     2) คณะครู ผู้ปกครองและผู้เรียนให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดท าแฟ้มพัฒนางาน 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นคนดีของสังคม   

 2.นักเรียนมีแฟ้มพัฒนางานเป็นของตนเอง 

 

                 ผู้ขออนุมตัิ 

 

                                              ลงชื่อ ………………………………………………. 

                                                     ( นางสาวจรัส   จงจอหอ ) 

                        หวัหน้าโครงการ 

                                                         …………./……………/…………   

 

 

 

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

    ( นางจรูญลักษณ์  สุวคันธกุล)           (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 

    หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

    …………./……………/………               …………./……………/………… 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556 – 2560 

เป้าหมายที่ 2    นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึ่งประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 8     เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9    ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสังฆมลฑลราชบุรี พ.ศ. 2559-2563 ด้านที่1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2,2 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016- 2020 ยุทธศาสตร์   3.1 , 3.7 

                               โครงการกิจกรรมที่ 10 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการนักเรียน 

หัวหน้าโครงการ   นางสาวฐิตินันท์  บวรเลิศสกุล 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2559  - 10   มีนาคม  2560 

สถานที่    โรงเรียนธีรศาสตร์  

 

1. หลักการและเหตุผล 
      ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย

มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนา

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่ไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยัง

ส่งผลถึงเด็ก เยาวชนและประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาด

ระเบียบวินัยซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชนในสังคมที่จะต้านทานปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิด

ปัญหาต่างๆของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหา

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ เป็นต้น  การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม และกิจกรรม

ค่ายปฏิบัติธรรม เป็นกระบวนหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 

สามารถน าค าสั่งสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 231 

 

 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ  ระยะเวลาเหมาะสมกับกิจกรรม 

ความมีเหตุผล   การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาด้านการปลูกฝัง

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตจริง 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  วางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบถูกต้องและเหมาะสม 

เงื่อนไขคุณธรรม   -   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

    -   ซื่อสัตย์สุจริต 

    -   มีวินัย 

    -   กตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม รู้จักเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ( 1) , (2.1,2.2 ) 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นในวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3) 

 

3.เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ  

  ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริม

คุณธรรม  จริยธรรม 

       ด้านคุณภาพ   

  นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนา, เป็นลูกที่ดีของพ่อ-แม่ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของ

โรงเรียนเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

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

1.งานฟังโอวาท

ยามเช้า 

 

 

 

1.1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียม

รายละเอียดในงานกับคณะกรรมการการจัด

งาน 

1.2 ด าเนินตามแผน 

-ผู้เรียนป.1- ม.3 เข้าแถวเคารพธงชาติและ

200  พ.ค.. 59 

 

 

 

พ.ค.59- 

นางสาวมณี

นุช 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 สวดภาวนาบริเวณโดมหน้าโรงเรียนทุกเช้า 

-ทุกเช้าและเย็นวันพุธนักเรียนสวดภาวนาเป็น

ภาษาอังกฤษ 

2.คณะผู้บริหารสลับเปลี่ยนให้โอวาท 

วันจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

วันอังคาร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

วันพุธ กิจกรรมโฮมรูม 

วันพฤหัส ซิสเตอร์ และ หัวหน้ากลุ่มงาน 

วันศุกร์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

3.ผู้เรียนเดินแถวขึ้นห้องเรียนและร่วมกับครู

ประจ าชั้นท าสมาธิในห้องเรียนทุกวันและร่วม

ท ากิจกรรมไตร่ตรองโดยส ารวจว่าท าไมถึงมา

เรียนสาย ควรแก้ไขอย่างไร 

4.ตัวแทนผู้เรียนบันทึกโอวาทยามเช้าทุกวัน

และน าส่งหัวหน้าโครงการทุกสัปดาห์ 

5..สรุป ผลการ ด าเนินงาน จดัท ารายงาน 

 ก.พ.60 

 

 กพ..60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.พ.60 

 

 

2.งานวันสุด

สัปดาห์ 

1.1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียม

รายละเอียดงานกับคณะกรรมการจัดงาน 

1.2  ด าเนินการตามแผน  

-  ทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียนตัวแทนผู้ เรียน

อั ญ เชิ ญ พ ร ะ บ ร ม ฉ า ย า ลั ก ษ ณ์ ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  พุ่มเงิน พุ่ม

ทองและท้ายข้อความ ทรงพระเจริญ 

- ตัวแทนผู้เรียนเข้าแถวเพ่ือแสดงความเคารพ

อย่างสมพระเกียรติ 

- ผู้เรียน ป.1-ม.3 เข้าแถวหน้าชั้นเรียนของ

200 พค59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมณี

นุช 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตนเองสวดภาวนาเย็นพร้อมกัน     ร้องเพลง

มารช์ธีรศาสตร์ 

- คณะผู้บริหาร คณะครูและผู้เรียนรวมทั้ง

ผู้ปกครองร่วมถวายความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์โดยการร่วมร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี 

1.3 สรุป ผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน 

 

 

 

 

 

 

ก.พ.60 

3. งานต้นกล้า

พอเพียง 

1.1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียม

รายละเอียดในการกิจกรรมกับคณะกรรมการ

จัดงาน 

1.2  ด าเนินการตามแผน  

-  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เรียนทราบ 

- ขอความร่วมมือจากคุณครูประจ าชั้น 

 ป. 1-ม..3.ในการด าเนินการให้ผู้ เรียนท า

บัญชีรับ จ่าย ส่วนตัว พร้อมแจกแบบฟอร์ม

การท าบัญชี 

- ผู้เรียนท าบัญชีรับ – จ่ายรายวัน 

- คุณครูประจ าชั้นรับผิดชอบติดตามการ 

 พ.ค.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.พ.60 

นางธิชญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. งานต้นกล้า

พอเพียง 

ท างานของผู้เรียน 

- หัวหน้าห้องเรียนเก็บรวบรวมสมุดบัญชีและ

น าส่งหัวหน้าโครงการทุกวันศุกร์สัปดาห์แรก

ของเดือน 

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมติดต่อประสานงานกับ

ธนาคารออมสินสาขาลูกแก  เพ่ือมาเปิดบัญชี

ใหม่ให้กับผู้เรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ นัดหมาย วัน เวลา สถานที่

200  มิ.ย. 59 

 

 

 

 ก.ค.59-  

 ก.พ.60 

 

กพ.60 

นางธิชญา 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กับผู้เรียน 

- ผู้เรียนเปิดบัญชีใหม่กับทางธนาคาร 

- ก าหนดวันฝากธนาคารในแต่ละเดือน  

มายหน้าที่ ด าเนินการตามแผน  

1.3 สรุป ผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน 

. 

 

 

4.งานวันไหว้ครู 

 

1.1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียม

รายละเอียดในการจัดงานกับคณะกรรมการ

จัดงาน 

1.2  แตง่ตั้งคณะกรรมการ ออกค าสั่ง

มอบหมายหน้าที่ ด าเนินการตามแผน 

 - ให้ความรู้ฝึกซ้อมนักเรียนในพิธี 

จัดสถานที่ เตรียมงาน 

-จัดงานวันไหว้ครู 

1.3  สรุป ผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน 

8,000  พ.ค.59 

 

 

25พ.ค.59 

 

1มิ.ย.59 

 

16 มิ.ย59 

23 มิ.ย.59 

นางสาว

ฐิตินันท์ 

5.งานค่ายปฏิบัติ

ธรรม 

1.1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียม

รายละเอียดในการงานกับคณะกรรมการจัด

งาน 

1.2  มอบหมายหน้าที่ ด าเนินการตามแผน  

-ด าเนินการตามแผน 

- ติดต่อประสานงานกับคณะพระวิทยากรวัด

หลวงพ่อสดและวัดอ่ืนๆ 

 

 

32,000 

1มิ.ย.59 

 

 

5   มิ.ย.59 

 

8 มิ.ย.59 

นางสาว

ฐิตินันท์ 

.งานค่ายปฏิบัติ

ธรรม 

- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดงาน 

- แจ้งให้นักเรียนทราบ 

- นักเรียน เข้ ารับการอบรมตามตารางที่

ก าหนด 

1.3 สรุป ผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน 

 10ก.ค.59 

 

11ก.ค.59 

12-14 ก.ค. 59 

20 ก.ค.
59 
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5. งบประมาณ  40,600  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มาโรงเรียนเข้าร่วมงานฟังโอวาทยาม

เช้า 

2. ร้อยละ 100 ของผุ้เรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มาโรงเรียนที่เข้าร่วมงานสุดสัปดาห์ 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ทีม่าโรงเรียนเข้าร่วมงานต้นกล้าพอเพียง 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มาโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวัน 

ไหว้ครู 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ที่มาโรงเรียนเข้าร่วมงานเข้าค่ายปฏิบัติ

ธรรม 

ด้านคุณภาพ 

     ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

เป็นคนดีของสังคม 

-สถิติการมาเรียน 

 

 

 

 

-ประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

-สถิติการมาเรียน 

-ประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 

-ประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 

 

-ประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 

 

-ประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 

-สมุดเช็คสถิติการมาเรียน 

 

 

 

 

-แบบประเมินลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

-สมุดเช็คสถิติการมาเรียน 

-แบบประเมินลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 

-แบบประเมินลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 

 

-แบบประเมินลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 

 

-ประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    คณะผู้บริหารให้ความอนุเคราะห์ในการให้ค าปรึกษา คณะครู  ผู้ปกครอง นักเรียนให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติโครงการคุณธรรม จริยธรรม   วัดหลวงพ่อสด และวัดอื่นๆมาเป็นพระวิทยากรในการฝึกปฏิบัติธรรม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  แล้วเป็นผู้มีลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  

2. ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่และ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเป็นคนดีของสังคม
    
 

          

                  ผู้ขออนุมัติ 

 

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

                  ( นางสาวฐิตินนัท์  บวรเลิศสกุล) 

                           หวัหนา้โครงการ 

                   .…………./……………/ 2559 

      

 

 

 

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

       (  นายวรา ขันธ์เครือ   )                        (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 

   หัวหน้างานกิจการนักเรียน                     ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์   

 …………./……………/ 2559               …………./……………/ 2559                                                                                                   
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ชื่อโครงการ   ระเบียบวินัย 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559 – 2560 

เป้าหมายที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 8   เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯสังฆฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่  1    ตัวบ่งชี้  1.2,2 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.12   โครงการกิจกรรมที่  12 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการนักเรียน 

หัวหน้ากิจกรรม   นายวรา  ขันธ์เครือ   

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน พฤษภาคม 2559 –   มีนาคม  2560 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

  

1. หลักการและเหตุผล    

          มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 มุ้งเน้นให้ ผู้เรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบ

ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม   ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น   อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

          โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการระเบียบวินัย  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  

เป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติในอนาคตต่อไป  

การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ   นักเรียนมีความพึงพอใจในตนเอง ปฏิบัติตนอยู่ในระเบยีบวินัย มีความสุขกับการมาโรงเรียน 

ความมีเหตุผล   นักเรียนมีจิตส านึกในการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดี 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว นักเรียนมีวิจารณญาณในการคิด ตัดสินใจ รู้จักแก้ปัญหา เลือกท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม           นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

กตัญญูรู้คุณ  สุภาพถ่อมตน  ความรัก  สันติ/การคืนดี 
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เงื่อนไขความรู้  นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

2. วัตถุประสงค์ 

1) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีระเบียบวินัยปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (2.1)  (2.3) 

2) นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีและเป็นคนดีของสังคม (1) 

3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

นักเรียน ร้อยละ100 ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ 

           ผู้เรียนเป็นคนดี  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข เป็นคนดีของสังคม   

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. งานระเบียบวินัย

และก ากับติดตาม

ระเบียบวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ก าหนดวันเวลาอบรมระเบียบวินัย

นักเรียนชั้น ป.1-ม.3  

2.ด าเนินการอบรมระเบียบวินัย 

-ป.1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5  

-ป.2 วันพุธคาบเรียนที่ 3  

-ป.3 วันพุธคาบเรียนที่ 4  

-ป.4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 7  

-ป.5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5  

-ป.6 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 

-ม.1 วันวันอังคารคาบเรียนที่ 7  

-ม.2 วันจันทร์คาบเรียนที่ 7  

-ม.3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6  

*ทุกสัปดาห์แรกของเดือน 

3.สรุปประเมินผลการอบรมระเบียบวินัย 

4.รายงานผลการอบรมระเบียบวินัย 

2,500 พ.ค.59 

 

พ.ค.59 

 

มี.ค.60 

 

 

 

ครูวรา 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นที่ 1 วางแผน 

1.ประชุมวางแผนการท างาน 

2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ขั้นที่ 2 ด าเนินการตามแผน 

1.ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมและมัธยมเพ่ือ

ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนของ

นักเรียนในวันเปิดปีการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 

สายชั้น ป.1-ป.3,ป.4-ป.6  และ ม.1-ม.3 

2. ประชุมครูประจ าชั้นเพ่ือติดตามและป้องปราบ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนเดือนละ 1 

ครั้ง โดนแยกเป็นสายชั้นตามความเหมาะสม 

1. นักเรียนที่ท าผิดระเบียบและข้อตกลงเขียน

บันทึกพฤติกรรมเสนอต่อผู้อ านวยการ

โรงเรียนรับทราบตามล าดับ 

2. เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ท าผิดระเบียบของ

โรงเรียนมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

3. ประชุมนักเรียนเพื่อเน้นย้ าในเร่ืองระเบียบวินัย

ทุกเดือนเดือนละ 1คร้ัง ในชั่วโมงแนะแนว 

ขั้นที่ 3 ประเมินผล 

1. ประเมินคุณลักษณะคุณประสงค์ของนักเรียน 

2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

3. สัมภาษณ์นักเรียน 

4. ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ 

ขั้นที่ 4 สรุปผล 

1.สรุปผลการประเมิน 

2.จัดท ารายงาน 

 

500 

พ.ค.59 

2 พ.ค..59 

 

พ.ค. 59 

พ.ค. 59 

 

พ.ค. 59 

 

มี.ค. 60 

 

มี.ค. 60 

มี.ค. 60 

 

ครูวรา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. งบประมาณ  2,500 บาท  
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6. ระดับความส าเร็จ 

           ตัวชี้วัดความส าเร็จ          วิธีการประเมิน        เครื่องมือที่ใช้วัด 

ด้านปริมาณ 

1.ร้อยละ100 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 

   ได้รับการปฐมนิเทศเรื่องระเบียบวินัย 

2.ร้อยละ85ของนักเรียนที่ขาดลามาสาย 

ด้านคุณภาพ 

1.ครูประจ าชั้นประชุมติดตามพฤติกรรม 

  นักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 

2.มีบันทึกพฤติกรรมรายงานต่อผู้บริหาร 

 

สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

 

บันทึกพฤติกรรม 

 

รายงานการประชุม 

 

บันทึกพฤติกรรม 

 

สังเกต 

 

แบบบันทึกการขาด ลา มาสาย 

 

รายงานการประชุม 

 

แบบบันทึกพฤติกรรม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนธีรศาสตร์ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)   ผู้เรียนเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

2)   ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

3) นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีระเบียบวินัย มาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ   

      ตรงเวลา เป็นคนดีของสังคม ขยัน หมั่นศึกษาเล่าเรียน มีจิตสาธารณะ 

        ผู้ขออนุมัติ 

 

      ลงชื่อ..................................................... 

            ( นายวรา   ขันธ์เครือ ) 

           หวัหน้าโครงการ 

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

 

ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ..................................................... 

         ( นายวรา    ขันธ์เครือ )             ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 

     หัวหน้างานกิจการนักเรียน              ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

        ......../............/............       ............/.........../........... 
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ชื่อโครงการ   ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560  
เป้าหมายที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7   มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 8   เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9   ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559 – 2563 ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าว ค.ศ.2016- 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการนักเรียน 
หัวหน้าโครงการ  นางบุญจันทร์  สร้อยสมุทร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  มกราคม 2560 –  10 มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินการ  ภายในโรงเรียน 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม  มีจิตสาธารณะมีวัฒนธรรม ประชาธิปไตย รู้จักตนเองและรู้ถึงความสามารถความถนัดของ
ตนเองที่มีอยู่มีการวางแผนในการด าเนินชีวิต มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อได้ตรงกับ
ความเป็นตัวตนของตนเอง ให้เกิดความผูกพันกับครอบครัวธีรศาสตร์ มีความกตัญญูต่อโรงเรียน พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ครูและผู้มีพระคุณ 
  ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้นักเรียนได้ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -    การจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
ความมีเหตุผล -  การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันตาม  
      โอกาสต่างๆอย่างรู้คุณค่า 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี -  ต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบถูกต้องและเหมาะสม 
เงื่อนไขคุณธรรม  -  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์/ซื่อสัตย์สุจริต/มีวินัย/มุ่งม่ันในการท างาน/  มีจิตสาธารณะ 
เงื่อนไขความรู้              -  มีทักษะชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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2. วัตถุประสงค ์
         1.เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.1,2.3) 
         2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรัก ความผูกพัน มีความเอ้ืออาทร    และมีความกตัญญูกตเวที ต่อครูอาจารย์ ผู้มี
พระคุณ และสถาบันการศึกษา (2.2) 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ าใจ มีจิตอาสา มีการพัฒนาคุณธรรมผ่านการท างานท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (1) 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ      
 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ  100 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนเป็นคนดีมีการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  

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

น้องส่งพี่ 
1.ประชุมวางแผนการด าเนินงานขอเสนออนุมัติ
โครงการ 
2.นักเรียนชั้น ป.1-ม.3พร้อมกันที่หอประชุมใหญ่ 
3.ตัวแทนกล่าวความรู้สึกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 
- ตัวแทนน้องสายชั้นม.2 กล่าวความรู้สึกให้กับรุ่นพ่ี 
-  ตัวแทนครูประจ าชั้นม.3กล่าวความรู้สึกให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
- ครูวรา  ขันธ์เครือกล่าวความรู้สึกให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
หัวหน้างานระดับมัธยมศึกษา  กล่าวความรู้สึก 
ต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4.ผู้บริหารและคุณครูในระดับสายชั้นม.3ผูกข้อมือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3บนเวทีเป็นชุดๆละ15 คน 
5. คณะผู้บริหารปละคณะครูลงจากเวที นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมดขึ้นบนเวที จัดแถวละ 15 
คนรับมอบกุหลาบจากน้องๆ ห้องเรียนละ 6 คน 
นักเรียนชาย 3 คน นักเรียนหญิง 3 คนจนครบทุก

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค-มี.ค.
60 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางบุญจันทร์ 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ระดับชั้น 
6. ตัวแทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กล่าวความ 
ในใจและมอบของขวัญที่ระลึกประจ ารุ่นให้กับ
ผู้บริหาร 
7.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รว่มกันขับร้องเพลงครู
กระดาษทรายให้กับคณะผู้บริหาร,คณะครู,เพื่อนๆน้องๆ 
8.คุณพ่อธาดา  พลอยจินดา 
กล่าวโอวาทและกล่าวปิดงาน 
9. คณะครูนักเรียน ร่วมกันสวดภาวนาเย็น เสร็จพิธี
การ นักเรียนทั้งหมดเดินทางกลับบ้าน 
10. ประเมินความพึงพอใจ 
11. สรุปการประเมินจัดท ารายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปี

ที่ 3 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินการและติดต่อวิทยากร 

2. มอบหมายหน้าที่การด าเนินงาน 

3. ประชุมชี้แจงนัดหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

4. นักเรียนพร้อมกันที่โรงเรียนตามวันเวลาที่นัดหมาย 

5. เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น 4 อาคารเปาโล 

ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 

6. วิทยากรด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ 

7. ผู้เรียนเดินทางกลับ 

8. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

9. สรุปผลการประเมิน 

10. จัดท ารายงานการประเมิน 

6,000 ม.ค –ก.พ

60 

 

17ก.พ 60 

 

 

17ก.พ 60 

 

 

 

24ก.พ 60 

นางบุญจันทร์ 

และคณะครู

ระดับสายชั้น 

ม. 3 

 

5.งบประมาณ      8,000บาท 
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6.ระดับความส าเร็จ  
ระดับความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ร้อยละ  100 เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละ  100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที1่-มัธยมศึกษาปีที่2 ที่มาเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมน้องส่งพี่ 

 

ลงชื่อชื่อนักเรียน 

สถิตินักเรียน 

 

แบบลงชื่อนักเรียน 

สมุดสถิตินักเรียนรายวัน 

ด้านคุณภาพ 
         1.ผู้เรียนเป็นคนดี สามารถด าเนินชีวิต
อยู่ ในสังคมอย่างมีความสุขยอมรับความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
         2 ผู้เรียนมีความรัก ความผูกพัน มี
ความเอ้ืออาทร  และมีความกตัญญูกตเวที 
ต่อครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และ
สถาบันการศึกษา 

3. ผู้เรียนด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มี
น้ าใจ มีจิตอาสา มีการพัฒนาคุณธรรมผ่าน
การท างานท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  

 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8.ผลที่คาดว่าได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีความรักความผูกพันในครอบครัวธีรศาสตร์ 
 2. ผู้เรียนสามารถวางแผนการด าเนินชีวิตได้ 

ผู้ขออนุมัติ 
ลงชื่อ..................................................... 
         (นางบุญจันทร์  สร้อยสมุทร) 

                 หวัหน้าโครงการ 
 
ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ..................................................... 
         ( นายวรา    ขันธ์เครือ )          ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
       หวัหน้างานกิจการนักเรียน           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
        ............ / ม.ค. / 2560                          ............ / ม.ค. / 2560 
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ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2556 - 2560 

เป้าหมายที่     15   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา  

    และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  64  จัดโครงการกิจกรรมพิเศษ  เพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  65  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯสังฆมณฆลราชบุรี พ.ศ.2559-2563 ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการนักเรียน  

หัวหน้าโครงการ   นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม 2559  - 28 กุมภาพันธ์  2560 

สถานที่    โรงเรียนธีรศาสตร์  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้

ก าหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่  วิถีประชาธิปไตย  

อันได้แก่   คุณธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม  รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล  การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้

อย่างเต็มศักยภาพ  อันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     ทางโรงเรียนได้มีการสานนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อ   โดยให้มี

การด าเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับประถมและมัธยมขึ้น     ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถมาใช้

สิทธิการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนครั้งนี้ได้ทุกคน 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ 

ความพอประมาณ  พอประมาณในการใช้ชีวิตตามสิทธิของเราที่พึงได้รับ 

ความมีเหตุผล   ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานะของตนเอง 

เงื่อนไขคุณธรรม   ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ ความซื่อตรง  

    การงาน/หน้าที่ ความยุติธรรม ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน 

เงื่อนไขความรู ้   นักเรียนมีความรู้ความสามารถเข้าใจในการปกครองตามระบอบ 

    ประชาธิปไตย 

2. วัตถุประสงค ์
              เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนในการเป็นพลเมืองดีและมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม  

(15.1,15.2) 

3.  เป้าหมาย 

      ด้านปริมาณ       

         นักเรียนชั้น ป.1 –  ม. 3   ร้อยละ 100  มีส่วนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตามระบอบประชาธิปไตย   

      ด้านคุณภาพ  

             นักเรียนเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

 

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

-งานเลือกตั้ง              

ประธานสภา

นักเรียน 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2. ประชาสัมพันธ์ 

-  เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 

-  ประชาสัมพันธ์ให้มาใช้สิทธิทุกคน 

-   ก าหนดวันเลือกตั้งวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

3. ด าเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 

จัดหน่วยเลือกตั้งระดับชั้น ป.1 – ม.3 ทั้งหมด 9 จุด 

-   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1- 4 ใช้สถานที่ โรงอาหารหลัง

ห้อง ป.1/2 

-   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1- 4 ใช้สถานที่ โรงอาหารหลัง

ห้อง ป.2/4 

     2,000 16 พ.ค.59  

23 พ.ค.59 

 

 

9 มิ.ย.59 

 

นายชาคริต 

น.ส.สุจวิรรณ 

นายจิรศักดิ์ 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้สถานที่ บริเวณโดมหน้าห้องป.1/2  

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้สถานที่ บริเวณโดมหน้าห้องป.2/4 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ใช้สถานที่หน้าห้องน้ าชาย 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ใช้สถานที่ใต้อาคารยวงบอสโก 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บริเวณหน้าห้องน้ าหญิง 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จอดรถมอไซด์ครูข้างสระว่ายน้ า 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้สถานที่หอประชุมใหญ่ 

4. จัดหน่วยเลือกตั้งส่วนกลางที่หอประชุมใหญ่ 

5. สรุปผลการเลือกตั้งและประเมินผล 

  

 

 

 

 

 

 

 

16 มิ.ย.59 

 

-งานกิจกรรม

สภานักเรียน 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2. ประธานสภานักเรียนประชุมวางแผน และคิดกิจกรรมตาม

มนโยบายของคณะกรรมการ 

3. ด าเนินการตามนโยบาย 

- กิจกรรมคัดแยกขยะ 

- กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ 

- กิจกรรมการเข้าแถว ต่อคิว 

4. ประเมินแผนงานของสภานักเรียน 

5.สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

     2,600 16 มิ.ย.59  

22 มิ.ย.59 

 

4 ก.ค.59 

 

 

 

23 ม.ค.60 

6 ก.พ. 60 

 

 

 

นายชาคริต 

น.ส.สุจวิรรณ 

นายจิรศักดิ์ 

 

5.งบประมาณ 

-  4,600  บาท 
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6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

- นักเรียนชั้น ป.1 –  ม. 3   ร้อยละ 100  มี

ส่วนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียน  ตาม

ระบอบประชาธิปไตย   

ด้านคุณภาพ 

-นักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

-ผลการนับคะแนนการ

เลือกตั้ง 

 

-ประเมินความพึงพอใจ 

- ผลการนับคะแนนการ

เลือกตั้ง 

1.รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

2.นโยบายพรรค 

3.บัตรเลือกตั้ง 

4.ใบสรุปผลการเลือกตั้ง 

5.แบบบันทึกคะแนนผลการ

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

    1.โรงเรียนธีรศาสตร์ อ านวยสถานที่ในการเลือกตั้ง 

   2.ผู้บริหาร   ครู   นักเรียน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนได้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยทุกคนปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองดีและมีจิตสาธารณะ 

ผู้ขออนุมัติ 

 

ลงชื่อ ………………………………………….. 

      (  นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล  ) 

         หัวหน้างาน 

                    16 / พ.ค. / 59 

 

ลงชื่อ ………………….………………              ลงชื่อ ………………………………………. 

(   นางจรูญลักษณ์  สุวคันธกุล    )                  (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 

      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

        16 / พ.ค. / 59                        16 / พ.ค. / 59 
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ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 
เป้าหมายที่    1   ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่ 
    เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
เป้าหมายที่   15   การจัดโครงการตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
    เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 64   จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทาง 

ปฏิรูปการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 65   มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559 – 2563 ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าว ค.ศ.2016- 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานกิจการนักเรียน 
หัวหน้าโครงการ   นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

สถานที่  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตโดยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วถึงแม้เจ้าหน้าที่จะได้ปราบปรามจับกุมการค้ายาเสพ
ติดอย่างเข้มงวดและจริงจังแต่ก็ไม่ท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงเลยแต่กลับท าให้ผู้ผลิตได้พัฒนายา
เสพติดให้ออกฤทธิ์ได้แรงขึ้นและการตรวจพบสารเสพติดในตัวผู้เสพได้ยากขึ้น   ท าให้เจ้าหน้าที่จับกุมได้ยาก
ยิ่งขึ้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยเฉพาะปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่นับจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งจากสถิติพบว่าผู้ติดยาเสพติดจ านวนมากจะเป็นผู้ก่อ
คดีอุกฉกรรจ์    นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรข้ามชาติและปัญหาความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วย      
หากปล่อยไว้ให้เนิ่นช้าจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมอย่างรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้เพราะปัญหายาเสพ
ติดมิใช่เรื่องที่จะสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจ ากัดได้    ทุกฝ่ายควรให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งหา
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้บรรลุผลอย่างจริงจัง   
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   โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มนีักเรียนจ านวนมากจึงถือว่าเป็นนโยบายส าคัญ 
ทีต่้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากนักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่นต้องการอยากรู้อยากลอง อยากเด่น และอยากเท่ห์โดย
ขาดความยั้งคิดถึงภัยอันตรายที่จะตามมาดังนั้นจึงแสดงออกถึงพฤติกรรมเสี่ยง ประกอบกับบริบทของโรงเรียน
ต้องอยู่ในตัวเมืองใกล้แหล่งที่จะชักจูงนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่าง ๆ ได้ง่าย โรงเรียนจึงจัดท า
โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดกับนักเรียนของ
โรงเรียน 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ   
 พอประมาณรายรับที่ได้จากทางบ้านไม่ใช้จ่ายเกินตัว 
ความมีเหตุผล   

1. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
2. เข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้อง 
3. เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดข้ึนและหาแนวทางท่ีถูกต้องในการแก้ไขปัญหา 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
1.  มีส่วนร่วมในการแสดงออกและภาคภูมิในในผลงานของตนเอง 
2. หลีกเสี่ยงกิจกรรมที่ยั่วยุและสามารถน าไปสู่การใช้สิ่งเสพติดตระหนักถึงโทษที่เกิดข้ึนจากสิ่งเสพติด 

เงื่อนไขคุณธรรม 
 มีน้ าใจ ยินดีช่วยเหลือกิจกรรมในการจัดงาน 

มีวินัย ผู้เรียนที่เข้าร่วมงานเคารพกฎกติกาและข้อตกลงในแต่ละงานแต่กิจกรรมผู้เรียนปฏิบัติตาม 
   กฎระเบียบของโรงเรียน 

ความซ่ือสัตย์ ไม่ท าลายหรือหยิบฉวยของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ความกตัญญูรู้คุณ 
เงื่อนไขความรู้ รู้ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดรู้วิธีการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด 
2. วัตถุประสงค์      

  1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้โทษภัยของยาเสพติดและป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1.3) 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตามแนวทางรูปการศึกษา 
และมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (15.1,15.2) 
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 3. เพ่ือให้ผู้เรียนปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อมตลอดจนรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน (4) 

3. เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนร้อยละ  100  ให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด 
     ด้านคุณภาพ 
  1. โรงเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
  2. โรงเรียนสามารถจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางรูป
การศึกษาและมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
  3.ผู้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
 
4.  การด าเนนิงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวันงดสูบ
บุหรี่โลก 
 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

3. ด าเนินกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

4.ประเมินผลการด าเนินงาน 

5. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

และจัดท ารายงาน 

 
2,000 

 

พค-มิย 59 

พค-มิย 59 

31พค 59 

 

31พค 59 

31 พค 59 

บุญจันทร์ 
พนิดา 
 

 

 

งานวันต่อต้าน
ยาเสพติด 
 

1 .ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ติดต่อบรรยายเรื่องยาเสพติดจากครู 
D.A.R.E. วิทยากร สายตรวจต าบลท่าผา 
4.ด าเนินกิจกรรมวันต่อต้าน 
ยาเสพติด 
5.ประเมินผลการด าเนินงาน 

6. สรุปประเมินผลการด าเนินงานและ

จัดท ารายงาน 

2,500 พค-มิย 59 

พค-มิย 59 

พค-มิย 59 

 

26 มิย 59 

26 มิย 59 

26 มิย 59 

 

บุญจันทร์ 
พนิดา 
 

 

 
 
 
 



252 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 

 

 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานห้องเรียน
สีขาว 
 
 

 
 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. เสนออนุมัติโครงการ 
3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 
4. ด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. สรุปประเมินผลการด าเนินงานและ 
  จัดท ารายงาน 

5,000 
 
 
 
 
 

พ.ค -.ก.พ.60 
 
พ.ค.-ก.พ.60 
พ.ค. 59 
 
ก.พ..60 
ก.พ.60 

บุญจันทร์ 
พนิดา 
 
 
 

งาน to be 
number one 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. เสนออนุมัติโครงการ 
3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 
4. ด าเนินกิจกรรม To Be Number 

One 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. สรุปประเมินผลการด าเนินงานและ

จัดท ารายงาน 

2,500 พ.ค.-ก.พ.60 
 
พ.ค.-ก.พ.60 
พ.ค.-ก.พ.60 
ก.พ.60 
ก.พ.60 
ก.พ.60 
 

บุญจันทร์ 
พนิดา 
 
 
 

 
5. งบประมาณ  12,000  บาท 
 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ด้านปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ  100  ให้ความร่วมมือใน
การลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอม
เมาทุกชนิด 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

    ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริม
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 2. โรงเรียนสามารถจัดโครงการ
กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนว ทางรูปการศึกษาและมี
ผลการด าเนินงานบรรลุตาเป้าหมาย 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 3.ผู้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง จากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง จาก
สภาวะ  ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรีเขต  2  รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน 
           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าผา .ให้ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัย 
           สถานีต ารวจกรับใหญ่   บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องยาเสพติดและการป้องกัน 
 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.โรงเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
          2.โรงเรียนสามารถจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนว 
        ทางรูปการศึกษาและมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

3. ผู้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 
             ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

4. ผู้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดรู้วิธีการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด 
 

                   ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ ………………………………………… 
       (  นางบุญจันทร์   สร้อยสมุทร ) 
    หัวหน้าโครงการ 
     ………..    /…………/ 2559 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
          (  นายวรา  ขันธ์เครือ )                   (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
       หวัหน้างานกิจการนักเรียน                     ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
      ………..    /…………/ 2559                                                     ………..    /…………/ 2559 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลสู่การยกระดับ  
     ผลสัมฤทธิ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ยุทธศาสตร์ที่37  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน  หรือ
ผลการวิจัย  

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 38  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 

แผนปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 39  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 40 นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563 ด้านที่  2    ตัวบ่งชี้ท่ี 1 , 3  

ด้านที่  3    ตัวบ่งชี้ท่ี 4 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  5.2 โครงการกิจกรรมที ่     2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนวัดผล 
หัวหน้าโครงการ  นางศิริพร   สนามภู่ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม  2559  - 30  เมษายน  2560 
สถานที ่  ห้องทะเบียนวัดผล 
  

1. หลักการและเหตุผล 
 ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจหลักท่ีส าคัญ คือรับผิดชอบงานทุก
อย่างของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการการบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานบุคคลการ
บริหารงานอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ การบริหารงานกิจการนักเรียนการประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน     ตามบทหน้าที่ดังกล่าว ผู้บริหารต้องบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
 ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ที่มีทั้งหมด 6 งานดังนี้ 1. งานวัดผล 2. งานเทียบโอนผลการเรียน 3. งานจัดสอบ 4. งานท าข้อสอบ     
5. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา และ 6. งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ซึ่งงานดังกล่าว สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ของผู้บริหารและ สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  
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การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างครบถ้วน 
ความมีเหตุผล  ด าเนินการอย่างถูกต้องที่สุด 
การมีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี โรงเรียนปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  
เงื่อนไขคุณธรรม  มีความรอบคอบ   ความซื่อตรง  ความเป็นจริง  
เงื่อนไขความรู ้  หลักการวัดและประเมินผล 
 
2. วัตถุประสงค์    (สอดคล้องกับเป้าหมาย) 

1) เพ่ือผู้บริหารสามารถใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ทะเบียนวัดผลใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินในการจัดท าโปรแกรมExcel 2007 ส าหรับออกหลักฐาน ปพ.6 ได้ครบถ้วน  ถูกต้อง 

2) เพ่ือผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้ทะเบียนวัดผลด าเนินงานด้านการจัดสอบ ให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

3) เพ่ือผู้บริหารมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้คุณครูจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล
(ข้อสอบ) ตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

4) เพ่ือผู้บริหารมีการจัดการให้ทะเบียนวัดผลใช้ผลการประเมินในงานเทียบโอนผลการเรียนให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ได้  

5) เพ่ือนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการบริหารจัดการในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่
ครบถ้วน ถูกต้อง 

6) เพ่ือนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการบริหาร จัดการในการออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 
ที่ครบถ้วน  ถูกต้อง 

 
3. เป้าหมาย  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์) 

ด้านปริมาณ       
1) ทะเบียนวัดผลและคุณครูจัดท าโปรแกรม Excel 2007 สามารถออกหลักฐาน ปพ.6 ได้อย่าง

ถูกต้องครบถ้วนร้อยละ 100 
2) มีการจัดสอบ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการร้อยละ 100 
3) จัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล(ข้อสอบ)ได้ครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 100  
4) จัดท าการเทียบโอนผลการเรียนครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 100 
5) มีการตรวจสอบวุฒิที่ครบถ้วน  ถูกต้องร้อยละ 100 
6) มีการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ที่ครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ  
งานวัดผลประเมินผลทุกงาน จัดท าได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลา ตรวจสอบได้ 
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/กิจกรรม วิธด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. งานวัดผล 
 
 

1. ประชุมวางแผนการท างาน 
2. กรอกรายชื่อนักเรียนและหลักสูตรวิชา

ต่างๆลงในโปรแกรม Excel 2007 
3. ส่งโปรแกรมให้ครูผู้สอนน าคะแนนและ

เวลาเรียนกรอกลงในโปรแกรมส าหรับ
ท าปพ.5(สมุดเก็บคะแนน)  

4. ทะเบียนวัดผลประมวลผล 
5. คุณครูตรวจทานความถูกต้องของคะแนน 
6. คุณครูรับผลการเรียน(ซึ่งระบุคะแนน/

เกรด) ติดลงในแบบรายงานประจ าตัว
นักเรียน) 

7. ทะเบียนวัดผลตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนทุกรายวิชาอีกครั้ง 

8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
9. สรุปผลการประเมิน 
10.จัดท ารายงาน 

17,000 
 
 

พ.ค 59 – 
มี.ค 60 
 

นางศิริพร 
 
 
 
 
 

2.งานเทียบโอนผล
การเรียน 
 

 

 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการท างาน 
2. รวบรวมหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียน

เดิมของนักเรียน 
3. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง   
4. น าผลการเรียนมาเชื่อมโยงให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรของโรงเรียนธีรศาสตร์ 
5. ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง

ในการเทียบโอนผลการเรียน 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
7. สรุปผลการประเมิน 
8. จัดท ารายงาน 

400 
 

พ.ค.59 – 
ก.พ. 60 

 

นางศิริพร 
 

3.งานจัดสอบ 1. วางแผนการจัดห้องสอบ,จัดซื้ออุปกรณ์
การสอบ 
2. ซื้ออุปกรณ์ในการจัดสอบเช่น
กระดาษค าตอบ, ลวดเย็บกระดาษ,ลวดเย็บ
ข้อสอบ,เชือกฟาง 

13,000 
 

ก.ค.59 – 
มี.ค. 60 
 
 
 

นางสาว
ศรัณรัตน์ 
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งาน/กิจกรรม วิธด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ออกค าสั่งการคุมสอบ/ตารางสอบ  
4. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมในการสอบ 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบจาก
ธุรการเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดสอบ 
6.ด าเนินการสอบให้ตรงตามวันและเวลา
ก าหนด 
ก าหนดการสอบ 
- กลางภาคเรียนที่ 1 
- ปลายภาคเรียนที่ 1 
- กลางภาคเรียนที่ 2 
- ปลายภาคเรียนที่ 2 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน 

8. สรุปผลการประเมิน 
9. จัดท ารายงาน 

 
 
 
 
 
 
 

4.งานท าข้อสอบ 
- ข้อสอบของ
โรงเรียน 
   ออกเอง 
 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. ก าหนดวันให้ครูส่งข้อสอบ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบที่ครูส่ง

มา  จัดรูปแบบให้ถูกต้องและทยอยส่งให้
ธุรการโรเนียวควบคู่กันไปด้วย 

- ข้อสอบกลางภาค1 
- ข้อสอบปลายภาค1 
- ข้อสอบกลาง2 
- ข้อสอบปลายภาค 2 
4.ตรวจสอบจ านวนและความถูกต้องของ

ข้อสอบก่อนถึงวันสอบ 

5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. สรุปผลการประเมิน 
7. จัดท ารายงาน 

36,000 
 

พ.ค.59 – 
ก.พ. 60 
 
 
 
 
  

นางสาว
ศรัณรัตน์ 
 

5.งานตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา 
 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. รับค าร้องของสถานศึกษาต่างๆที่ต้องการ

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

300 
 

พ.ค.59-
เม.ย. 60 

นางศิริพร 
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งาน/กิจกรรม วิธด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 

3. ตรวจสอบการจบของนักเรียนที่
สถานศึกษาต่างๆต้องการตรวจสอบว่าจบ
จากโรงเรียนธีรศาสตร์จริงหรือไม่ 

4. ตอบรับการตรวจสอบวุฒิไปยังสถานศึกษา
ต่างๆตามค าร้องขอ 

5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. สรุปผลการประเมิน 
7. จัดท ารายงาน 

6.งานออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา 

 

 
 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2.ด าเนินการส ารวจจ านวนนักเรียน 

3.จัดซื้อปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 

4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆเช่น

ประวัตินักเรียน  ผลการเรียน ฯลฯ   

5.น าข้อมูลต่างๆกรอกลงในโปรแกรม เพ่ือ

จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน 

6.รับค าร้องการขอย้ายสถานศึกษาของ

นักเรียนป.1-ป.6 ม.1-2 

7.ทะเบียนวัดผลประมวลผลเพื่อน าผลการ

เรียนไปใช้ในการออกหลักฐานการศึกษาต่างๆ 

8.รายงานการจบการศึกษาส าหรับนักเรียน 

ป.6และม.3 แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

9. ประเมินผลการด าเนินงาน 
10.สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 

12,000 
 

พ.ค. 59 -
เม.ย. 60 

นางศิริพร 
  
 

 
5. งบประมาณ     78,700      บาท 

 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 มีระบบวัดผลโดยใช้ โปรแกรม Excel 2007 

 
 

ส ารวจสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
สามารถออกหลักฐานปพ.6ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

2. มีการจัดสอบให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 
      แผนปฏิบัติการร้อยละ 100 

3. ร้อยละ 100 จัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล(ข้อสอบ)
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง  

4. ร้อยละ 100 จัดท าการเทียบโอนผลการเรียนครบถ้วน 
ถูกต้อง 

5. ร้อยละ 100 มีการตรวจสอบวุฒิ การศึกษา ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามเวลา 

6. ร้อยละ 100 ออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามเวลา 

ด้านคุณภาพ 

1. งานวัดผลประเมินผลทุกงาน จัดท าได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง 
ตรงเวลา ตรวจสอบได้ 

 
ส ารวจสอบถาม 
 
 
ส ารวจสอบถาม 
 
ส ารวจสอบถาม 
 
ส ารวจสอบถาม 
 
ส ารวจสอบถาม 

 แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม  

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เอกสารวัดผลประเมินผลมีความเชื่อมั่น 
 

ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ 
        ( นางศิริพร   สนามภู่ ) 

        หัวหน้าโครงการ 
 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
      (  นางจรูญลักษณ์  สุวคันธกุล  )          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
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                 …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 

เป้าหมายที่ 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 36   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 37   ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 
    ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 38   ผู้บริหารสามารถบริหารและจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 
    แผนปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 39   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 40   นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 41   ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม 
    ศักยภาพและเต็มเวลา 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่  2 ตัวบ่งช้ีที่  1 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการกิจกรรมที่ 3  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ธุรการ 
หัวหน้าโครงการ   นางสุรีพร   อินทรธนี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  2 พฤษภาคม 2559 – เมษายน 2560 
สถานที่    ห้องธุรการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า ริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและผู้เรียน ให้บรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
 โรงเรียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ จัดระบบปฏิบัติงานธุรการ การให้ บริการ 
ด้านข้อมูล ข่าวสาร เอกสารสวัสดิการแก่บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนด 
พร้อมรับข้อมูลจากผู้ปกครองเพ่ือสนองนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ พอประมาณกับงานและเวลา 
ความมีเหตุผล  รับฟังข้อเสนอแนะของ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีระบบการท างานที่ถูกต้องตามระเบียบระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงาน 
เงื่อนไขคุณธรรม  มีความสุภาพถ่อมตน ความยินดี ซื่อตรง อดทน รอบคอบ มีน้ าใจ การรับใช้ 
เงื่อนไขความรู้  แม่นย าในงานที่ปฏิบัติและพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  
2) เพ่ือผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 
3) เพ่ือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ   
4) เพ่ือผู้บริหารสามารถบริหารและจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  
5) เพ่ือผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
6) เพ่ือนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา    

           7) เพ่ือผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 
               

3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ     
  ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และมีความพึงพอใจในการรับบริการร้อยละ 90 

ด้านคุณภาพ  
 มีการบริการที่รวดเร็ว  ตรงเวลา ข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร ถูกต้อง ชัดเจน 

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

1.งานสารบรรณ 1) ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูลบุคลากรและ

นักเรียน 

2) รับหนังสือจากหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 

3) ลงทะเบียนรับ 

4) น าเสนอหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการเกษียณ

ไปให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

5) น าเสนอผู้บริหารลงนาม 

15,000 2-16 พ.ค. 59 

 
 

2 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 
 
 

 
2 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 

 
2 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 

 
 
 
 
 

นาย
พีระพงษ์ 
สนามภู่   
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งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6) ถ่ายส าเนาและส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อรับทราบ 

7) ด าเนินการรวบรวมและส่งงานตาม

หน่วยงานต่างๆ 

8) การโต้ตอบหนังสือ 

9) การตอบรับจากหน่วยงานราชการ 

10) รายงานการด าเนินงานของ 

กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2560 
 
 
 

2.งานบริการพิมพ์
แ ล ะ อั ด ส า เ น า
สนับสนุนงานของ
โรงเรียนทุ กกลุ่ ม
งาน 
 
 
 
 
 

1) วางแผนเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและ

บุคลากร 

2) ต้นฉบับพิมพ์ส าเนาจากกลุ่มงาน 

3) อัดส าเนาตามจ านวน 

4) บันทึกหลักฐานปริมาณ จ านวนกระดาษ 

พร้อมเก็บต้นฉบับ 

5) ประเมินผลตรวจสอบความถูกต้อง 

6) เก็บรวบรวมส าเนาต้นฉบับเย็บเล่มพร้อม

รายงาน 

22,500 2-16 พ.ค. 59 
 

 
 

2 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 
 

2 พ.ค.59-30 เม.ย. 60 
 

2 พ.ค.59-30 เม.ย. 60 
 
 

2พ.ค.59-30 เม.ย. 60 
 

เมษายน 2560 

 

นางสุรีพร 
อินทรธนี   

3 . ง า น เบิ ก เ งิ น
ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
รัฐบาล สังฆมณฑล
ราชบุรีและประกัน
อุบัติดหตุ 

1) วางแผนเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 

2) ประชาสัมพันธ์การเบิกสวัสดิการต่างๆ 

3) จัดพิมพ์เพ่ือส่งเบิกงาน/หัวหน้างาน 

4) ด าเนินการรวบรวมและส่งงานตาม

หน่วยงานต่างๆ 

5) ประเมินผลการโอนเงินสวัสดิการให้

บุคลากร 

6) สรุปรายงานการด าเนินงานการเบิก 

สวัสดิการตา่งๆ 

500  
2-16 พ.ค. 59 

 

2 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 
 

2 พ.ค.59-30 เม.ย. 60 
 

2 พ.ค.59-30 เม.ย. 60 
 
 

2พ.ค.59-30 เม.ย. 60 
 
 
 

เมษายน 2560 

นาย
พีระพงษ์
สนามภู่ 

4.งาประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อ – สอบถาม 

1) วางแผนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

นักเรียน งาน กิจกรรมต่างๆภายใน

5,000 2-16 พ.ค. 59 

 
 

น.ส.ลัดดา  
 ยางม่วง   
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งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียน 

2) ให้บริการข้อมูลแก่นักเรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อ 

3) บันทึกข้อมูล ค าร้องและข้อร้องเรียน 

4) แจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการ 

5) ส่งมอบใบรับรองและเอกสารที่ผู้ปกครอง

ยื่นขอไว้และบันทึกรับเอกสาร 

6) ได้รับเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 

ครบถ้วน 

7) รายงานการด าเนินงาน 

 
 

2พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 

 
 

2 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 
 

2 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 

 
2พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 

 
 

2 พ.ค. 59-30 เม.ย. 60 

 
 

เมษายน  60 
5.งานทะเบียน
นักเรียนส ารวจ
นักเรียนต้นปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูล 

    บุคลากรและนักเรียน 
2) ส ารวจข้อมูลนักเรียนต้นปี  

    การศึกษาทุกชั้นเรียน 
3) แจกรายชื่อนักเรียนเป็นรายห้อง 

4) ครูตรวจสอบรายชื่อและจ านวน 

5) แจกบัญชีเรียกชื่อให้ครูประจ าชั้น 

6) กรอกข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ PSIS 

7) ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

     -เพ่ิมนักเรียนในระบบก่อน  
     -จ าหน่ายนักเรียนออกในระบบ 
8) พิมพ์รายงานข้อมูลออกจากระบบ 

     -อน.1, อน.2 ,อน.3 เพื่อขอรับ 
     การอุดหนุนรายบุคคลประจ าปี 
9) ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนทุกเดือน 
10)พิมพ์รายงานขอรับเงินอุดหนุนรายเดือน 
    -อน.4,อน.5 ,อน.6หลักฐานการ 
     จ่ายเงินเดือนครูและหักเงิน 
     สมทบกองทุนสงเคราะห์หลักฐาน 

 
 
 
 
 

 
 

3,000 
 
 
 
 

 
3,000 

 
 

2พ.ค. 59 

 
 

2 พ.ค. 59 
 
 

16 – 20 พ.ค. 59 
 

21– 31 พ.ค. 59 
 

12-17 มิ.ย. 59 
 

16 พ.ค.59-30 เม.ย. 60 
 

16 พ.ค.59-30 เม.ย. 60 
 
 
 
 

16 พ.ค.59-30 เม.ย. 60 
 

นางวิไลรัตน์ 
จิตเจริญทวี
โชค 
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งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     การจ่ายเงนิเดือนครูผ่านระบบธนาคาร 

11) ขายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน 
12) สอบเข้า/ประกาศผล/มอบตัว 
13) รวบรวมใบมอบตัว 
14) ลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 
15) จัดชั้นเรียน 
16 จ าหน่ายนักเรียนออกจาก     
      ทะเบียนนักเรียนและระบบ PSIS 

17 )สรุปและรายงานการด าเนินงาน 
 

5. งบประมาณ   

58,000 บาท 

 

6. ระดับความส าเร็จ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์

ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 

2) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถให้ค าแนะน าใช้

ข้อมูลผลการประเมินและการวิจันในการ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชนต่อผลการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 

4) ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการได้รับข้อมูล

ข่าวสาร เอกสาร มีความพึงพอใจในการ

ให้บริการ 

5) มีการบริการที่รวดเร็ว  ตรงเวลา ข้อมูล 

ข่าวสาร เอกสาร ถูกต้อง ชัดเจน 

-สังเกตแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-ตรวจสอบบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
-สอบถามความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
 
-สอบถามความพึงพอใจใน
การรับบริการ 
 
 
-การสังเกต 
 

-ค าสั่งบันทึกการประชุมนโยบาย
และแผน / การประชุมครู 
-บันทึกการประชุม 
-ค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
-แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
 
-แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
รับบริการ 
 
 
-แบบสังเกต 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 หน่วยงานต้นสังกัดของภาครัฐ 

2) ฝ่ายอบรมการศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน 

3) ส านักงานเทศบาลต าบลท่าผาเป็นหน่วยงานของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ชุมชนมีความพอใจในการให้บริการส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น 
 
 

          ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ  
                       ( นางสุรีพร   อินทรธนี ) 

             หัวหน้าโครงการ 
        …………./……………/…………. 
 
 

ลงชื่อ        ลงชื่อ 
    ( นางจรูญลักษณ์  สุวคันธกุล )           (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
      …………./……………/………….                         …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ  โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556 - 2560   
เป้าหมายที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 42  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ 43  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ  ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 44  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี  พ.ศ. 2559-2563 ด้านที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ 
หัวหน้าโครงการ  นางวิไลรัตน์    จิตเจริญทวีโชค 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน  2560 
สถานที่   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 มาตรฐานการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การก าหนดอัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษา นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ าปี ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน มีการก ากับติดตาม การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมให้
โรงเรียนมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเปิดโอกาสให้ตัวแทนของผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 โรงเรียนจึงจัดท าโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ได้มีร่วมในการก าหนดอัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษา นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ระบบประกันคุณภาพภายใน พร้อมกับการก ากับติดตาม การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  
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การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ พอประมาณกับการประชุม 
ความมีเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะ 
   กรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการศึกษา 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีระบบการการบริหารด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เงื่อนไขคุณธรรม  ยอมรับฟังข้อเสนอแนะ รอบคอบ สุภาพถ่อมตน ความยุติธรรม ความเป็นชุมชน 
เงื่อนไขความรู้  ระบบบริหารการจัดการศึกษา            
                                   

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระเบียบก าหนด เพ่ือให้

คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ  ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

2) เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ       

   มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 100 %  
ด้านคุณภาพ 
  มีข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ  
 

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

ประชุมคณะ
กรรม 
การบริหาร
โรงเรียนครั้ง
ที่ 1 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนเพ่ือด าเนินงาน 
2. ผู้บริหารประชุมและแจ้ง วัน เวลาประชุม 

ครั้งที่ 1 
3. จัดท าวาระการประชุม 
- เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล

ประจ าปีการศึกษา 2558  
- รายงานผลการด าเนินงาน 
- เสนอแผนพัฒนาการศึกษาแผนการ

ปฏิบัติงาน ฯลฯ 
4. จัดท าจดหมายเชิญประชุม 
5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

4 พ.ค. 2559 
 
 

1-5 มิ.ย.59 
 
 
 
 
 

10-12 มิ.ย.59 
1-10 มิ.ย.59 

นางวิไลรัตน์ 
 

นางวิไลรัตน์ 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

ตามวาระ 
6. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
7. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน 

 
500 
50 

 

 
17 มิ.ย.59 
18 มิ.ย. 59 

 

 
 
 

 
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 2 

1. ผู้บริหารประชุมและแจ้งวัน เวลาประชุม 
ครั้งที่ 2 

2. จัดท าวาระการประชุม 
- เพ่ือขอรับเงินเรียนฟรี ค่าอาหารเสริม (นม) 
- รายงานการด าเนินงานของโรงเรียนใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมา 
3. จัดท าจดหมายเชิญประชุม 
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

ตามวาระ 
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
6. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

600 
 

400 
50 
 

1 ก.ย.59 
 

1-7 ก.ย.59 
 
 
 

11 ก.ย.59 
11-14 ก.ย.59 

 
16 ก.ย.59 
19 ก.ย.59 

 

นางวิไลรัตน์ 
 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 3 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารประชุมและแจ้ง วัน เวลาประชุม 
ครั้งที่ 3 

2. จัดท าวาระการประชุมเพ่ือขอรับเงินเรียน
ฟรี ค่าอาหารเสริม(นม) ประจ าปี
การศึกษา 2557 

3. จัดท าจดหมายเชิญประชุม 
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

ตามวาระ 
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
6. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

600 
 

500 
50 
 

1พ.ย.59 
 

5-6 พ.ย.59 
 
 

11 พ.ย.59 
9-20 พ.ย 59 

 
23 พ.ย.59 
23 พ.ย.59 

 

นางวิไลรัตน์ 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 269 
 

 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
และกรรมการ
ร่วม 4 ฝ่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารแจ้งวันเวลาในการประชุม 
2. จัดท าวาระการประชุมเพ่ือด าเนินการตาม

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี การจัดซื้อหนังสือ 
การจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. จัดท าจดหมายเชิญประชุม 
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

ตามวาระ 

 
 
 
 
 
 

600 

1ก.พ.60 
5 ก.พ.60 

 
 
 

12 ก.พ.60 
9-18 ก.พ.60 
21 ก.พ.60 

 
21 ก.พ.60 

 
3 มี.ค.60 
4 มี.ค.60 
4 มี.ค.60 
15 มี.ค.60 

นางวิไลรัตน์ 
 

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ
กรรมการร่วม 4 ฝ่าย 

6. สรุปรายงานการประชุม 
   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
7. ออกแบบส ารวจความพึงพอใจ 
8. เก็บรวบรวมข้อมูล 
9. สรุปประเมินผล 
10.รายงาน 

500 
 

50 
 

100 

 
5. งบประมาณ  4,600  บาท 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  

1) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 4 ครั้ง   
2) คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม 
ร้อยละ 70                   

   3) ผู้เข้าประชุมพึงพอใจ  การจัดการศึกษา 
  ของโรงเรียน ร้อยละ 90 

ด้านคุณภาพ 
ข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม   
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ  

 
-   สังเกต 

 
  -ตรวจสอบบันทึกการ    
ประชุม 
-สอบถามความพึงพอใจใน
การ จัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
-ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
-.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
 บริหารโรงเรียน 

 
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน/แผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา/แผนประจ าปี /
ค าสั่งต่าง ๆ/ผลการรายงานประจ าปี 
-แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการขอรับการ 
อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 

2) ฝ่ายอบรมการศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี หน่วยงานต้นสังกัดของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

                   ผู้ขออนุมัติ 
 

 ลงชื่อ ………………………………………… 
    ( นางวิไลรัตน์    จิตเจริญทวีโชค ) 

        หัวหน้าโครงการ 
                  ………./……………/………….  
 

 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
   (   นางจรูญลักษณ์  สุวคันธกุล  )           (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
      …………./……………/………….                                                     …………./……………/………….   
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน 
 กฎกระทรวง 
ยุทธศาสตร์ที่ 56 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 3 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1    โครงการกิจกรรมที่ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้าโครงการ นายวิษณุ  เปรมนิ่ม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2559 
สถานที ่ โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 สารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสถานศึกษาที่ใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาจึง
จ าเป็นต้องจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุมทันสมัย พร้อมใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริหารบุคคลและการบริหาร
ทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนอื่นๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย และสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้ 
 โรงเรียนเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อม
ที่จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ การเปลี่ ยนแปลงและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นสมควรด าเนินการ 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ - พอประมาณกับก าลังบุคลากรการด าเนินการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  - พอประมาณกับรูปแบบการน าเสนอสารสนเทศของโรงเรียน 
 ความมีเหตุผล - สารสนเทศที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้

ทันเหตุการณ ์
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 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี - การรวบรวมเรื่องราว ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้พร้อมใช้  พร้อมตอบ
ค าถาม  และพร้อมรายงาน  แสดงถึงศักยภาพของโรงเรียนที่มีระบบการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

 เงื่อนไขคุณธรรม : ความกล้าหาญ   กล้าด าเนินการโดยมุ่งประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน 
  : ความรอบคอบ  ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาด าเนินการใช้เหตุผล ใช้เวลา

ไตร่ตรอง ทบทวน เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า และเป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

  : การรับใช้ การให้บริการสารสนเทศ การบริการดูแลและซ่อมบ ารุงเทคโนโลยีให้
พร้อมใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และมีคุณภาพ 

 เงื่อนไขความรู ้ : หลักการน าเสนอสารสนเทศ มีความชัดเจน กะทัดรัด ถูกต้อง และน่าสนใจ ให้
ความรู้ที่ยั่งยืนมีการจัดระบบระเบียบในการเก็บ การสรุปการใช้เทคโนโลยีใน
การน าข้อมูลต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการจัดหา การใช้ และการบ ารุงรักษาเทคโนโลยี สื่อการศึกษาเพ่ือ

การบริหารและการจัดการวิชาการและการบริการ(2.2.8) (2.3.1) (8.1-6) 
2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน บุคลากรครู นักเรียน และกลุ่มงาน อย่างครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน (2.2.8) (2.3.1) (8.1-6) 
 
3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ     
 ร้อยละ 93 ของการสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการจัดหา การใช้ และการบ ารุงรักษาเทคโนโลยี
สื่อการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการวิชาการและการบริการ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
บุคลากรครู นักเรียนและกลุ่มงาน ให้สามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
 ด้านคุณภาพ  
 มีการสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการจัดหา การใช้ และการบ ารุงรักษาเทคโนโลยี สื่อการศึกษาเพ่ือ
การบริหาร การจัดการวิชาการและการบริการ  ที่เป็นระบบ หมวดหมู่ ถูกต้องครอบคลุม ทันสมัยและพร้อม
ให้บริการข้อมูลทุกกลุ่มงานสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 273 

 

 

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

งานรวบรวมและ
จัดเก็บสารสนเทศ
โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
2.รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงาน 
3. สรุปผลเข้าเล่ม 
4. จัดเก็บสารสนเทศเข้าระบบ 

10,000 พ.ค. 59 
พ.ค.59-เม.ย.60 

เม.ย.60 
เม.ย.60 

นางสาวทัศนีย์ 
นายวิษณุ 
 

กิจกรรม 
สื่อสัมพันธ์ 
ธีรศาสตร ์

1. ประชุมวางแผน 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรมทุกเดือน 
3. ส่งข้อมูลให้โรงพิมพ์เพ่ือวางรูปแบบ
วารสาร 
4. ตรวจทานตัวอย่างวารสารจากโรง
พิมพ์ก่อนพิมพ์จริง  
5.จัดพิมพ์วารสาร 
4. ประเมินความพึงพอใจของรับบริการ 
5. สรุปผล จัดท ารายงาน 

110,000 พ.ค.59 
มิ.ย.59-มี.ค.60 

 
มี.ค.60 

 
มี.ค.60 

 
มี.ค.60 
เม.ย.60 
เม.ย.60 

นายวิษณุ 
นางสาวทัศนีย์ 
 

งานพัฒนา
ระบบเว็บไซต์ธีร
ศาสตร์ 

1. ประชุมวางแผน 
2. รวบรวมข้อมูล 
- กิจกรรมภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
- รางวัลของโรงเรียนบุคลากรนักเรียน 
3. ลงเว็บไซต์ 
4. ตรวจสอบ ปรับปรุงและอัพเดทข้อมูล
พ้ืนฐานของโรงเรียน ข่าวสาร รางวัล 
กิจกรรม ให้เป็นปัจจุบัน 
5. ประเมินผล 

5,000 
 

พ.ค.59 
พ.ค.59-เม.ย.59 

 
 
 

พ.ค.59-เม.ย.59 
พ.ค.59-เม.ย.59 

 
 

เม.ย.60 

นางสาวทัศนีย์ 
   

งานป้าย
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
4. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
5. สรุปผล 

50,000 พ.ค.59 
พ.ค.59-เม.ย.60 

 
พ.ค.59-เม.ย.60 
พ.ค.59-เม.ย.60 

เม.ย.60 

นายวิษณุ 
นางสาวทัศนีย์ 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานบันทึกภาพ

กิจกรรม
โรงเรียน 

1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
2. บันทึกภาพกิจกรรมที่กลุ่มงานและ
โรงเรียนจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก 
3. สรุปผล 
4. จัดเก็บลงแผ่นซีดี 

20,000 พ.ค.59 
พ.ค.59-เม.ย.60 

 
เม.ย.60 
เม.ย.60 

นายวิษณุ 
นางสาวทัศนีย์ 

งานบัตร
ประจ าตัว
นักเรียน 

1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
2. ส ารวจนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนที่
ยังไม่มีบัตรประจ าตัวนักเรียน 
3. ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ 
4. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนให้ครบถ้วน 
5.ตรวจสอบภาพนักเรียนให้ตรงกับ
ข้อมูลรายบุคคลในฐานข้อมูล 
6. ปริ้นบัตรประจ าตัวนักเรียนใหม่ 
7. แจกบัตรประจ าตัวนักเรียน 
8. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนที่แจ้ง
บัตรหาย 
9. สรุปผล 

47,000 พ.ค. 59 
พ.ค. 59 

 
พ.ค.-มิ.ย.59 

มิ.ย. 59 
 

มิ.ย. 59 
มิ.ย. 59 

พ.ค.59-เม.ย.60 
พ.ค.59-เม.ย.60 

 
เม.ย.60 

นางสาวทัศนีย์
นายวิษณุ 

 

งานดูแลและ
ซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

1. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
2. รับแจ้ง ส ารวจ ตรวจสอบ ติดตาม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน 
3. แก้ไข ซ่อมบ ารุง จัดหา เปลี่ยน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 
4. สรุปผล 

50,000 พ.ค.59 
พ.ค.59 

 
พ.ค.59-เม.ย.60 

 
เม.ย.60 

นายวิษณุ 
นางสาวทัศนีย์ 

 
5. งบประมาณ 292,000 บาท 
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6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ  
1. ร้อยละ 93 ของการสนับสนุน ส่งเสริม และ

ติดตามการจัดหา การใช้ และการบ ารุงรักษา
เทคโนโลยีสื่อการศึกษาเพ่ือการบริหารและ
การจัดการวิชาการและการบริการ รวมถึง
การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
บุคลากรครู นักเรียนและกลุ่มงาน ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

2. ร้อยละ 93 ของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลกร 
ตลอดจนบุคคลภายนอก รับทราบข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา 

3. ร้อยละ 93 ของกิจกรรมภายในโรงเรียน
เผยแพร่สู่เว็บไซต์โรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 

4. ร้อยละ 93 ของกิจกรรมภายในโรงเรียนมีป้าย
ประชาสัมพันธ์ครบถ้วน 

5. มีภาพกิจกรรมของโรงเรียนที่ครบถ้วน ทุก
กิจกรรม/งาน/โครงการ ร้อยละ 93 

6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด มีบัตร
ประจ าตัวนักเรียน 

7. ร้อยละ 93 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียนสามารถใช้งานได้ 

 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

ด้านคุณภาพ 
1. มีการสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการ

จดัหา การใช้ และการบ ารุงรักษาเทคโนโลยี 
สื่อการศึกษาเพ่ือการบริหาร การจัดการ
วิชาการและการบริการ  ที่เป็นระบบ 
หมวดหมู่ ถูกต้องครอบคลุม ทันสมัยและ
พร้อมให้บริการข้อมูลทุกกลุ่มงานสามารถ

 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัล
ของนักเรียนบทความทางวิชาการ ส าหรับ
ค้นคว้า อ้างอิง และประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

3. โรงเรียนมีเว็บไซต์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจการให้บริการด้านข่าวสาร ข้อมูล
แก่ผู้ปกครอง และชุมชนได้ เป็นอย่างดี 
พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการท ากิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนแก่ชุมชน 

4. ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินไป 

5. มีภาพกิจกรรมที่เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

6. นักเรียนทุกคนมีบัตรประจ าตัวครบถ้วนและ
ข้อมูลบนบัตรประจ าตัวครบถ้วนถูกต้อง 
สามารถน าไปแสดงตัวตนในการท ากิจกรรม
ต่างๆของทางโรงเรียน 

7. คุณครูและนักเรียนสามารถใช้งานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ 
 นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางโรงเรียน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีการจัดการระบบงานสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน โรงเรียนในสังกัดสังฆมณทลราชบุรีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและ
ทันเหตุการณ์ 

 

 
 
 

ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ ………………………………………… 
   ( นายวิษณุ   เปรมนิ่ม ) 

หัวหน้าโครงการ 
 …………./……………/…………. 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
   ( นางจรูญลักษณ์  สุวคันธกุล )                   (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
      …………./……………/………….                                                     …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ  วันกตัญญูคณะผู้บริหาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 

เป้าหมายที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

เป้าหมายที่  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 34  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่   2    ตัวบ่งชี้ท่ี   1  

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร์ 

หัวหน้าโครงการ  นางรังสิมา   บุญสม 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง จากงานในแผนงาน ปี 56 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 พ.ค. 2559 – 31 เม.ย.. 2560 

สถานที ่  หอประชุม 

 

1. หลักการและเหตุผล 
จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีมีส่วนร่วมที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน โดยประพฤติตนถูกต้องเหมาะสมรู้จักแบ่งรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณและ

เป็นแบบอย่างในด้านความกตัญญูกตเวที เป็นโครงการที่จัดท าอย่างต่อเนื่องจึงเห็นสมควรให้ด าเนินการต่อไป 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ  -    พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 

ความมีเหตุผล   -    เพ่ือให้บุคลากรมีความกตัญญูต่อผู้บริหาร 

การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว  -   มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างดีรอบคอบ 

เงื่อนไขคุณธรรม   -    มีความรัก  ความสามัคคี 

    -    มีการแบ่งปัน  

    -    ความกตัญญูรู้คุณ 

เงื่อนไขความรู ้   -    ความกตัญญ ู
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2. วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้คุณครู นักเรียนแสดงความรัก ความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหาร และสรา้งสัมพนัธ์ภาพที่

ดีต่อกัน  

 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     

    บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความเคารพ กตัญญูต่อผู้บริหาร 

ด้านคุณภาพ  

    คณะครูและนักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรัก ความกตัญญูต่อผู้บริหารโรงเรียน 

 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการวันกตัญญู 

- กิจกรรมวันเกิดผู้บริหาร 

- กิจกรรมนฉลองศาสน

นามผู้บริหาร 

 

 

- ก าหนดวันเวลาจัดวันกตัญญูแก่ผู้บริหาร 

- วางแผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรม

แสดงความกตัญญู โดยตัวแทนครูกล่าวอวย

พร และมอบของที่ระลึกให้ผู้บริหาร 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมวันกตัญญูตามวัน

เวลาที่ก าหนด 

- สรุปรายงานผล 

46,000 

 

 
 

 

เม.ย.59-

มี.ค.60 

 

นางรังสิมา 

 

 

5.  งบประมาณ     46,000   บาท 
 

6. ระดับความส าเร จ 

ตัวชี้วัดความส าเร จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนที่มา

โรงเรียนได้เข้าร่วมงานวนัเกิดผู้บริหาร 

2.  ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนที่มา

-การนับจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 
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ตัวชี้วัดความส าเร จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนได้เข้าร่วมงานฉลองศาสนนาม

ผู้บริหาร 

ด้านคุณภาพ 

     ครูและนักเรียนได้ร่วมแสดงความ

กตัญญูกตเวทีต่อผู้บริหารเป็นอย่างดี 

-การนับจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 

 

 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โรงเรียนธีรศาสตร์ 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

              มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

 

         ผู้ขออนุมัติ 

ลงชื่อ……………………………...................... 

                     (นางรังสิมา   บุญสม ) 

         หัวหน้าโครงการ 

                       ...…......…./……….....……/……….....…. 

 

 

ลงชื่อ……………………………......................   ลงชื่อ……………………………...................... 

           ( นางรังสิมา บุญสม )         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 

      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล         ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

   ...…......…./……….....……/……….....….                         ...…......…./……….....……/……….....…. 
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ชื่อโครงการ   เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 

เป้าหมายที่ 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 36   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 37   ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 

    ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 38   ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 

    แผนปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 39   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่   2    ตัวบ่งชี้ท่ี 1  

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร์ 

หัวหน้าโครงการ   นางสุดารัตน์   ชาญเฉลิมชัย 

ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง จากโครงการในแผนงาน ปี 56 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 พ.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560 

สถานที ่   ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนธีรศาสตร์ 

  

1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนดี มี

ผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างความศรัทธาความเชื่อถือและแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ให้ที่ประจักษ์

แก่สังคมตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู 

ขวัญและก าลังใจน ามาซึ่งแรงจูงใจในการท างาน   ถ้าบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจในการท างาน

แล้ว  ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน   ท างานอย่างมีความสุข  มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงาน 

ไม่เฉื่อยชาและท้อแท้  การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการท างาน

โรงเรียนได้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง       
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การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ -    พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 

ความมีเหตุผล  -    เพ่ือให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างาน 

   -    เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน 

การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว -    มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างดีรอบคอบ 

เงื่อนไขคุณธรรม  -    มีความรัก  ความสามัคคี 

   -    มีความอดทน 

   -    มีความยินดี 

เงื่อนไขความรู ้  -    ระเบียบข้อบังคับสังฆมณฑล 

   -    ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 

   -    จรรยาบรรณครู 

2. 2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือบุคลากรได้รับขวัญและก าลังใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน ท างานอย่างมีความสุข และ 

สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     

  1)  ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและก าลังใจของสังฆมณฑล 

2)  ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและก าลังใจของโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ  

   บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและก าลังใจของสังฆมณฑลและของโรงเรียนท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

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

1. โครงการเสริมสร้าง

ขวัญและก าลังใจ 

- สวัสดิการสงัฆมณฑล 

 

 

1 วางแผน สวัสดิการแสริมสร้างขวัญและ

ก าลังใจของสังฆมณฑล 

2. ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ทีไ่ด้รับขวญัและก าลงัใจ 

ด้าน 

-  แต่งงาน  

-  คลอดบุตร  

-  ครูผู้สอนนาน   

230,000 พ.ย.59 – 

ธ.ค.60 

 

 

ธ.ค.59- ม.ค.

60 

ม.ค.60- ก.พ.

นางสุดารัตน ์

นายพีระพงษ ์
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

-  ขึ้นบ้านใหม่ 

2 ส่งข้อมูลตามสังฆมณฑลก าหนด 

3 ก าหนดการเบิกจ่าย 

4 ด าเนินการให้ขวัญและก าลังใจที่ได้รับ 

5 สรุปรายงานขวัญและก าลังใจจากสังฆ

มณฑลที่ให้มา 

60เม.ย.59- 

พ.ค.60 

ม.ค.60- ก.พ.

60 

 

นายพีระพงษ ์

นายไพยนต ์

 

นางสุดารัตน ์

- สวัสดิการโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 รับประทานอาหารกลางวันทกุวันอังคาร 

- บุคลากรครูร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

บริเวณใต้อาคารยวงบอสโกทุกวันอังคาร 

2. ประกันอุบตัิเหตุ 

- บุคลากรครูที่ประสบอุบัติเหตนุ าหลักฐาน

มาเบิกจ่ายที่ห้องธุรการ 

3. เจ้าภาพงานศพบิดา/มารดาบุคลากรครู 

- น าพวงหรีดไปมอบให้ในงานศพบิดา/

มารดาบุคลากรครู 

4. วันครอบครัวธีรศาสตร ์

- จัดงานเลีย้งสังสรรค์ ผู้บริหาร บุคลากรครู 

นักการ แม่ครัว โรงเรียนธีรศาสตร์ 

5. ครูดีเด่น 

- รับหนังสือทางราชการในการคัดเลือกครู

ดีเดน่ 

-ประชุมพิจารณาบุคลากรตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

-บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกจัดเตรียมเอกสาร

เข้ารับการประเมิน 

-  สรุปรายงานข้อมูลขวัญและก าลังใจทุก

กิจกรรมปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 เม.ย59- มี.ค.

60 

 

เม.ย.59- 

มี.ค.60 

 

เม.ย.59- 

มี.ค.60 

 

8 ม.ค.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

มี.ค.60 

นางสุดารัตน ์

 

 

นายพีระพงษ ์

 

 

นางสุดารัตน ์

 

 

นางสุดารัตน ์

นางอารยา 

นางรังสิมา 

น.ส.รุ่งอรุณ 

น.ส.ศตพร 

 

 

 

 

นางสุดารัตน ์
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5. งบประมาณ 230,000 บาท 
 

6. ระดับความส าเร จ 
ตัวชี้วัดความส าเร จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการของผู้ที่คลอด

บุตร 

 

- การนับจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

- แบบประเมนิความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 

2. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการของผู้ที่แต่งงาน - การนับจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมนิความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 

3. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการของผู้ที่สอนนาน - การนับจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมนิความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 

4. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการของผู้ที่ขึ้นบ้าน

ใหม่ 

- การนับจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมนิความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 

5. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการอาหารกลางวัน - การนับจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมนิความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 

1. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการการ 

ประกันอุบัติเหตุของผู้ที่เกิดเหตุ 

- การนับจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมนิความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 

2. ร้อยละ 100 ของบิดา-มารดาของ 

บุคลากรที่เสียชีวิตได้รบัสวสัดิการ 

- การนับจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมนิความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 

3. ร้อยละ 95 ของบุคลากรได้รับ 

สวัสดิการเลี้ยงสังสรรค ์

- การนับจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมนิความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 

4. ร้อยละ 100 ของผู้ที่ได้รับครูดีเด่นได ้

จัดกิจกรรมแสดงความยินด ี

- การนับจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมนิความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 

ด้านคุณภาพ 

1. บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและก าลังใจ

ของสังฆมณฑลและของโรงเรียนท าให้มี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

- การนับจ านวนบุคลากร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

- แบบประเมนิความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

2.   สถานพยาบาล 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับมาก 

                  ผู้ขออนุมัติ 

 

ลงชื่อ   ………………………………………… 

                  (นางสุดารัตน์   ชาญเฉลิมชัย) 

          หัวหน้าโครงการ 

    ……./……/…… 

 

ลงชื่อ …………………………………………..    ลงชื่อ ………………………..................... 

       (นางรังสิมา   บุญสม)          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 

  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                      ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

     ………./………/…….                           ……./………/………. 
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ชื่อโครงการ   พักสักนิดชีวิตยืนนาน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
เป้าหมายที่ 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที ่36   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 37   ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 

ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 38   ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 

แผนปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 39   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 40   นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 41   ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม 

ศักยภาพและเต็มเวลา 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ 2   ตัวบ่งชี้ที่ 1 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร์ 
หัวหน้าโครงการ    นางอารยา   มนิราช 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง จากแผนงานในแผนงานปี 2555 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 พ.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560 
สถานที ่    ในประเทศ/ต่างประเทศ  
  

4. หลักการและเหตุผล 
 ครูเป็นผู้มีความส าคัญในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนให้บรรลุตาม

จุดมุ่งหมาย ขวัญก าลังใจของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และมี

คุณภาพ  จึงต้องมีการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถ    การ

ได้รับขวัญและก าลังใจเป็นแรงเสริมสร้างและกระตุ้นให้ครูมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

เพ่ือให้ครูเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแรงบันดาลใจในการ

ปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษามากยิ่งข้ึน และได้ท าอย่างต่อเนื่อง 

 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ความพอประมาณ  -    พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 

ความมีเหตุผล   -    เพ่ือให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างาน 

การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว  -    มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ 

เงื่อนไขคุณธรรม   -    มีความรัก  ความสามัคคี 

- มีการแบ่งปัน 

- มีความยินดี 
เงื่อนไขความรู ้   -    ได้รับประสบการณ์ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้บุคลากรได้รับขวัญและก าลังใจ พักผ่อนร่วมกัน เกิดความสุขความสามัคคีในสถาบัน และมุ่งมั่นใน 

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ     

ร้อยละ 100 ของครูได้รับสิทธิ์สวัสดิการพักผ่อนประจ าปี  

ด้านคุณภาพ  

 บุคลากรมีความสุขสนุกสนาน มีก าลังใจและมีความสามัคคี เอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็น 

ครอบครัวเดียวกัน  

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพักสักนิดชีวิต

ยืนนาน 

- ทัศนศึกษาคณะครู 

 

 

- ส ารวจวางแผนสถานที่ส าหรับพักผ่อน 

- ก าหนดสถานที่ในการพักผ่อนในปี

การศึกษานี้ 

- ประสานงานติดต่อสถานที่และการ

เดินทาง 

- ไปพักผ่อนตามก าหนดเวลา 

- สรุปรายงานประเมิน 

500,000 ธ.ค.59 นางอารยา 

 

5. งบประมาณ        500,000   บาท 
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6. ระดับความส าเร จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

- ร้อยละ 100 ของครู ได้รับสิทธิ์

สวัสดิการพักผ่อนประจ าปี  

-แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 

ดา้นคุณภาพ 

- บุคลากรมีความสุขสนุกสนาน มี

ก าลังใจและมีความสามัคคี เอ้ืออาทร

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็น 

ครอบครัวเดียวกัน  

-แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

- รูปถ่าย 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  บุคลากรในโรงเรียนมีก าลังใจในการท างานมากข้ึน มีความสามัคคีกันในหมู่คณะและพร้อมที่จะอุทิศตนใน

การปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

 

             ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ ………………………………………… 
           ( นางอารยา   มนิราช ) 
           หัวหน้าโครงการ 
                     …………./……………/…………. 

 
ลงชื่อ …………………………………………   ลงชื่อ ………………………………………… 
         ( นางรังสิมา    บุญสม )          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
      …………./……………/…………                   .…………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ     โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพยุคศตวรรษท่ี 21 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560   
เป้าหมายที่ 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 34  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 35  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
เป้าหมายที่ 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 37  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 

ผลการวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 38  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 

แผนปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 40  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 41  ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการ  และเอาใจใส่การจัดการศึกษา 

เต็มศักยภาพ  และเต็มเวลา 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่  2   ตัวบ่งชี้ที่ 1 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมท่ี 2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารบุคคล  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
หัวหน้าโครงการ  นางสาวรุ่งอรุณ   ประดิษฐ์กุล 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  พฤษภาคม   2559      ถึง    31  มีนาคม   2560   

สถานที ่  ห้องประชุม  ชั้น 4  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากส านักงานตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ด้านการจัดการศึกษามีเป้าหมาย 
ให้ผู้บริหารและครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ครูต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  จากการแสวงหาความรู้และการเข้ารับการอบรมสัมมนา  แลกเปลี่ ยนเรียนรู้  ท าให้
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์  และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย  สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ  
และท าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินผลการวิจัย บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
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 ดังนั้น  โรงเรียนธีรศาสตร์    จึงจัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ 
ครูมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21   เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนได้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -  พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    -  พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ    
ความมีเหตุผล  -  เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียน  ด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐาน  เป็น 
      แนวทางเดียวกัน 
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว -  ต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างดี  รอบคอบ  ยุติธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม  -  ความรับผิดชอบ  มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
   -  ความขยัน  อดทน  เสียสละ  ตรงเวลา 
   -  ความรอบคอบ  มีสติ 
   -  การงาน / หน้าที่ 
เงื่อนไขความรู้  -  ระเบียบข้อบังคับ  และคู่มือครู 
   -  แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ 
   -  เกณฑ์และวิธีการประเมิน 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือบุคลากรครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา  และจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (7.8,7.9) (5) 

2.เพื่อผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล(8.2,8.3) (10) 

3.เพื่อผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง
และชุมชน  พึงพอใจผลการบริหารการจัดการการศึกษา(8.5,8.6) (10) 
3. เป้าหมาย   

ด้านปริมาณ     
1.  ร้อยละ  100  ของบุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
2.  ร้อยละ  100  ของบุคลากรครูได้บันทึกหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  
ด้านคุณภาพ 
 บุคลากรได้พัฒนาตนเอง  ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ปฏิบัติหน้าที่  มีความรับผิดชอบตาม 

ที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
4.  การด าเนินงาน / กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 

งาน / กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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งาน / กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- งานอบรมสัมมนา 1. วางแผนอบรมสัมมนาครู 

2. น าเสนอการอบรมครูอย่างน้อย 
    ปีละ 2 ครั้ง  
3. ด าเนินการอบรมครู  2  ระยะ   
    - ประมาณเดือนพฤษภาคม  
    - ประมาณเดือนตุลาคม 
4. ประเมินผลการอบรมสัมมนาแต่ 
    ละครั้ง 
5. รายงานสรุปผลการอบรมสัมมนา 

250,000 
 
 

เม.ย. 59 – 
มี.ค. 60 

น.ส.รุ่งอรุณ    
 
 

- งานสวัสดิการ 
  ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วางแผนก าหนดมอบหมายหน้าที่ 
2. ด าเนินการแบ่งหน้าที่ตามจุดเวร 
    สวสัดิการ 
- ประตูใหญ่ 
- หน้าห้องสมุด 
- อาคารเทเรซา  ชั้น  1 
- อาคารเทเรซา  ชั้น  2 
- โรงอาหารใหญ่ 
- หอประชุม / สนามบอล 
- เครื่องเล่นประถม  / ดงมะม่วง 
- โรงอาหารอนุบาล 
- อาคารเปาโล 
- อาคารยวงบอสโก  ด้านล่าง / ชั้น 2 
- ห้องน้ าหญิง / ทางเดินไปสระน้ า 
- สวนหย่อม  หลังห้องสมุด /  
  โรงรถอนุบาล 
- จราจรหน้าโรงเรียน 
- ส่งเด็กกลับบ้านไปที่สะพานลอย 
- จราจรด้านหลังโรงเรียน 
- บริเวณห้องน้ าชาย 

2,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. 59 – 
มี.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

น.ส.รุ่งอรุณ  
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งาน / กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 - อาคารอักเนส  ชั้น 1 

3. ประเมินผล  ติดตาม  ตรวจสอบการ 
    ปฏิบัติหน้าที่สม่ าเสมอ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกจุด 
5. สรุปรายงานประเมินผล 

   
 

- แฟ้มพัฒนางาน    
  (SAR) 

1. วางแผนรูปแบบการจัดท าแผน 
    พัฒนางาน 
2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินชี้แจง  
    เกณฑ์การด าเนินงาน 
3. ติดตามตรวจสอบเป็นระยะ 
4. ประเมินผลการจัดท าแฟ้มพัฒนางาน 
5. สรุปรายงานประเมินผล 

12,000 ม.ค. 60 – 
ก.พ. 60 

น.ส.รุ่งอรุณ    
 

- งานต่อใบประกอบ 
  วิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 

1. วางแผนการปฏิบัติการต่อใบ 
    ประกอบวิชาชีพครู 
2.ชี้แจงให้ครูรับทราบการต่อใบ 
   ประกอบวิชาชีพครู 
3. ส ารวจครูที่จะต่อใบประกอบวิชาชีพ 
4. ด าเนินการต่อใบประกอบวิชาชีพ 
5. ประเมินผลการต่อใบประกอบ 
    วิชาชีพ 
6. สรุปรายงานประเมินผล 

3,000 ก.พ. 60 – 
มี.ค. 60 

น.ส.รุ่งอรุณ    
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานแต่งตั้ง  และ 
  ถอดถอนบุคลากร   
 
 
 
 
 
 

1. วางแผนการแต่งตั้ง  และถอดถอน 
    บุคลากร   
2.ชี้แจงให้ครูรับทราบการแต่งตั้ง  และ 
   ถอดถอนบุคลากร   
3.ด าเนินการแต่งตั้ง  และถอดถอน 
   บุคลากร   
4.ประเมินผลการแต่งตั้ง  และถอดถอน 
   บุคลากร   
5. สรุปรายงานประเมินผล 

1,000 ก.พ. 60 – 
มี.ค. 60 

น.ส.รุ่งอรุณ    
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งาน / กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- งานวางแผน 
  บุคลากรและ 
  ก าหนดภาระงาน 
 
 
 

1. วางแผนส ารวจวุฒิการศึกษาของ 
    บุคลากร  ตามความถนัดและ 
    ความสามารถ 
2. วางแผนก าหนดหน้าที่ตามวุฒิ 
    การศึกษา และความสามารถ 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งหน้าที่ตามวุฒิ 
การศึกษาและความสามารถ 
- ตามกลุ่มงาน 
- ตามหน้าที่การเรียนการสอน 
4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ 
    ตามค าสั่งอย่างสม่ าเสมอ  
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
6. สรุปรายงานประเมินผล 

1,000 ก.พ. 59 – 
มี.ค. 60 

น.ส.รุ่งอรุณ    
 

- งานส ารวจการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครู 
( ขาด ลา  มาสาย ) 

1.วางแผนการปฏิบัติการท างานของ 
   บุคลากร 
2. ชี้แจงประกาศให้บุคลากรรับทราบ 
3. ด าเนินการจัดท าสมุดการลงเวลา 
    ปฏิบัติหน้าที่ 
4. ติดตามแผนการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน 
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
6. สรุปรายงานประเมิน 

2,000 พ.ค. 59 – 
มี.ค. 60 

น.ส.รุ่งอรุณ    
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานระเบียบการ 
   แต่งกาย 
 
 

1. วางแผนก าหนดระเบียบการปฏิบัติ 
   ในการแต่งกาย 
2. ประกาศแจ้งระเบียบการแต่งกายให้ 
    ครูทราบ 
3. ติดตามการแต่งกายของครูอย่าง 
    สม่ าเสมอ 
4. บันทึกบุคลากรครูที่แต่งกายผิด 

1,000 พ.ค. 59 – 
มี.ค. 60 

น.ส.รุ่งอรุณ 



294 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 

 

 

งาน / กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    ระเบียบ 
5. รายงานผลการติดตามครูที่แต่งกาย 
    ผิดระเบียบให้ผู้บริหารทราบเป็น 
    ระยะ 
6. ประเมินผลการแต่งกาย 
7. สรุปรายงานประเมินผล 

 
5. งบประมาณ        272,500  บาท  
 
6. ระดับความส าเร จ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ  100  ของครู ได้รับการ
อบรมเต็มคณะ  

- การนับจ านวนบุคลากร 
  ที่เข้ารับการอบรม 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

- แบบรายงานการอบรมสัมมนา   
- ค าสั่งเขา้รับการอบรมสัมมนา   
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 

2. ร้อยละ  100  ของครู  ได้ปฏิบัติ 
    หน้าที่เวรสวัสดิการ  ตามที่ได้รับ  
    มอบหมาย 
3. ร้อยละ  100  ของครู  ได้บันทึกเวร 
    สวสัดิการตามจุดต่าง ๆ   

- การลงบันทึกการอยู่เวร 
   สวัสดิการอยู่เวรตามจุด 
   ต่างๆ 
 - แบบส ารวจความพึง 
   พอใจ 

- ตารางการปฏิบัติหน้าที่เวร 
  สวัสดิการ   
- สมุดบันทึกเวรสวัสดิการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 

4. ร้อยละ  100  ของครู  ได้จัดท าแฟ้ม 
    พัฒนางาน 

- การนับจ านวนบุคลากรที่ 
  ท าแฟ้มพัฒนางาน 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

- แบบรายงานแฟ้มพัฒนางาน 
  รายบุคคล 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. ร้อยละ  100  ของครู  ได้ต่อใบ 
    ประกอบวิชาชีพครู 
 
 
 

- การนับจ านวนบุคลากรที่  
  ได้ต่อใบประกอบวิชาชีพ 
   คร ู
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

- หลักฐานการต่อใบประกอบ 
  วิชาชีพครู 
- ส าเนาเอกสารใบอนุญาตการ 
   เป็นครู 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6. ร้อยละ  100  ของครู  ได้รับการ 
    แต่งตั้ง  และถอดถอนบุคลากร  ตรง 
    เวลาตามที่ก าหนด 

-การนับจ านวนบุคลากรที่ 
 ได้รับการแต่งตั้ง  และ 
  ถอดถอนบุคลากร   
-แบบส ารวจความพึงพอใจ 

- ค าสั่งแต่งตั้งและถอดถอน 
  บุคลากร 
- เอกสารการต่อสัญญาการเป็น 
  คร ู
- แบบประเมินความพึงพอใจ   

7. ร้อยละ  100  ของครู  ได้รับภาระ
งาน ตามวุฒิการศึกษา  ตามหน้าที่  
ตามความสามารถ 

- การนับจ านวนบุคลากรที่   
 ได้รับภาระงานตามวุฒิ 
  การศึกษา  ตามหน้าที่   
  ตามความสามารถ 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

- ค าสั่งแต่งตัง้การรับภาระงาน 
  ตามวุฒิการศึกษา  ตามหน้าที่   
  ตามความสามารถ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

8. ร้อยละ  100  ของครู  ได้รับการ 
   ส ารวจการปฏิบัติหน้าที่  ขาด  ลา  
มาสาย 

- การนับจ านวนบุคลากรที่ 
  ได้รับการส ารวจการ 
  ปฏิบัติหน้าที่  ขาด  ลา   
มาสาย 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

- แบบบันทึกการลงเวลาการ 
  ปฏิบัติหน้าที่รายวัน 
- แบบบันทึกการลงเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพิเศษ 
  ของโรงเรียน 
- เอกสารการลากิจ ลาป่วย 
- แบบบันทึกการขาด ลา มา สาย 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

9. ร้อยละ    100 ของครู  ได้รับการ
แต่งกายตามแบบฟอร์มที่โรงเรียน
ก าหนด  

- การนับจ านวนบุคลากรที่ 
  แต่งกายตามแบบฟอร์มที่   
 โรงเรียนก าหนด  
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกบันทึกการแต่ง 
  กายตามแบบฟอร์มที่โรงเรียน 
  ก าหนด  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. สถานที่อบรม 
2. สถานที่ศึกษาดูงาน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสู่ครูมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
                          ลงชื่อ ………………………………………… 

                             ( นางสาวรุ่งอรุณ   ประดิษฐ์กุล ) 
                              หัวหน้าโครงการ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          ลงชื่อ .......................................................... 
                       ( นางรังสิมา   บุญสม ) 
               ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

                  ……….. / ……………../ ………….. 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
                ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 

          ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

               ……… / ……………../ ………….. 
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ชื่อโครงการ   สุขภาพดีชีวีมีสุข 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 

เป้าหมายที่ 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 39   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 41   ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม 

ศักยภาพและเต็มเวลา 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563      ด้านที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 1  

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020   ยุทธศาสตร์  5.2   โครงการกิจกรรมท่ี2  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร์ 

หัวโครงการ   นางสาวศตพร   ศรีอุทา 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง จากงานในแผนงาน ปี 56 

ระยะเวลาด าเนินการ  18 มิ.ย. 2559 – 18 ก.พ. 2560 

สถานที ่   บริเวณโดม โรงเรียนธีรศาสตร์  

1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ 

มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่

สมบูรณ์แข็งแรงในการปฏิบัติหน้าที่การงาน  

 ดังนั้นทางโรงเรียนธีรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของครู สร้าง

จิตส านึกที่ดีในการออกก าลังกาย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม และเป็นการปลูกฝังให้

นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการรักการออกก าลังกาย รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กให้หันมาสนใจในออกก าลัง

กาย ไม่ข้องเก่ียวและห่างไกลยาเสพติด  

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ  -    พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 

ความมีเหตุผล   -    เพ่ือให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
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- เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน 
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว  -    มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างดี รอบคอบ 

เงื่อนไขคุณธรรม   -    มีความรัก  ความสามัคคี มีการแบ่งปัน 

    -    มีความอดทน 

    -    มีสติ 

เงื่อนไขความรู ้   -    การมีสุขภาพแข็งแรง 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักการปฏิบัติ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

ให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บและปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (8.4) (8.6) (10) 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     

     ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมออกก าลังกายทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน จ านวน 8 ครั้ง/ปี  

ด้านคุณภาพ  

  คณะครูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

นักเรียนในเรื่องการออกก าลังกาย  

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

โครงการสุขภาพดี

ชีวีมีสุข 

- งานออกก าลังกาย 

 

 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ

ด าเนินงาน 

2. จัดท าโครงการขออนุมัติจากผู้บริหาร

โรงเรียน 

3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

4. ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูได้ทราบ 

5. วันศุกร์ที่ 3 ของทุกเดือน คณะครูทุกคนใน

โรงเรียนออกก าลังกายและเล่นกีฬาพร้อมกัน 

6. จัดท าแบบสอบถาม 

7. ประเมินความพึงพอใจ 

8.  สรุปการประเมินผล 

9. รายงานผลการประเมนิ 

5,750 มิ.ย.59-

ก.พ.60 

น.ส.ศตพร 
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5. งบประมาณ 5,750   บาท 
6. ระดับความส าเร จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1. ครูร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมออกก าลัง

กายทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน 

ด้านคุณภาพ 

1. คณะครูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ที่ดี  สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องการ

ออกก าลังกาย 

-แบบลงชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

- รูปถ่าย 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณะครูมีความรู้ มีนิสัยรักการออกก าลังกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในการใช้เวลาว่างในการ 

ออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  

 

                       ผู้ขออนุมัติ 

 

ลงชื่อ  

                                            (นางสาวศตพร   ศรีอุทา ) 

                         หัวหน้าโครงการ 

 

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

      (    นางรังสิมา   บุญสม    )                (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 

   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

      …………./……………/………….                    …………./……………/…………. 
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ชื่อโครงการ   ชุมชนศิษย์พระคริสต์  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560 

เป้าหมายที ่2    ผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที ่8   เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9   ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

เป้าหมายที ่14    การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่ 

              ก าหนด                

ยุทธศาสตร์ที่ 62   จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  

             และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 63   ผลการด าเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญา   

                                          และจุดเน้นของสถานศึกษา 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ. 2559- 2563  ด้านที่  5  ตัวบ่งชี้ท่ี 1 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1    โครงการกิจกรรมที่ 9,10                                                  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานจิตตาภิบาล     โรงเรียนธีรศาสตร์ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวสุมาส  ทรัพย์เย็น  
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2559  – 28  กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที่    ห้องจริยะ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
1.   หลักการและเหตุผล 

     เนื่องจากโรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ “ประชากรของพระเจ้า ร่วมเป็น
หนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศข่าวดีใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า” และพันธกิจ “พระศาสนจักร
ในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟ้ืนฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียว
ร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนในข้อที่ 14 คือการพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัญญา และจุดเน้นที่ก าหนด  
               กลุ่มงานจิตตาภิบาลจึงได้จัดโครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ เป็นโครงการต่อเนื่อง   และวางพ้ืนฐานใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ปลูกฝังความเชื่อและความศรัทธาให้เป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคม 
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การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาส ความสามารถ ความเหมาะสมกับวัยของตนเอง 
ความมีเหตุผล - การเรียนรู้ค าสอนของศาสนาช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว   -   การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้านศาสนาท าให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินชีวิตอย่าง

รอบคอบและมีสติ 
เงื่อนไขคุณธรรม -   ความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการภาวนา  
เงื่อนไขความรู ้           -   เรื่องราวและค าสอนต่างๆจากพระคัมภีร์ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
                1. เพ่ือปลูกฝัง อบรม ส่งเสริม พัฒนานักเรียนคาทอลิก ให้พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมเข้าถึงคุณค่า 
ความดีของศาสนา ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  รู้จักแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้  ที่ส่งเสริม  ให้ตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ( 2.2 ) 
               2. เพ่ือให้นักเรียนคาทอลิกได้เรียนรู้ค าสอนของศาสนา  ส่งเสริม  กระตุ้นเตือน ให้นักเรียน   ได้เห็น
ความส าคัญ ในการพัฒนาตนเอง  จากการศึกษาเรียนรู้พระคัมภีร์  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเอ้ืออาทรผู้อื่น    และ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (2.3) 
               3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อ มีความวางใจ ศรัทธา ต่อพระเจ้า ด้วยการเข้าร่วมพิธีกรรม และ
ปฏิบัติศาสนกิจในวันส าคัญทางศาสนาอย่างน้อยปีละครั้งในก าหนดปัสกา  ตามหลักธรรม ของศาสนาปฏิบัติตน
เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ( 1.5)  ( 2.2 ) 
               4. เพ่ือเสริมสร้าง คุณค่าทางพระวรสาร 12 ประการ โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ผสมผสานวัฒนธรรม
กับความเชื่อ (2.3) 
 
3.   เป้าหมาย 

           ด้านปริมาณ        
  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมด เข้าร่วมโครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ 

           ด้านคุณภาพ    
               ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีด้านคุณธรรมค าสอน และพิธีกรรมของศาสนาคาทอลิก  
 
4.   การด าเนินงานและระยะเวลา    

งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  งานเยาวชน
คาทอลิก 
 

1. ประชุมครูกลุ่มงานจิตตาภิบาล 
2. มอบหมายหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบ 
3. ส ารวจรายชื่อนักเรียนคาทอลิก ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

13,000 
 
 
 

พ.ค.59- 
ก.พ.60 

 
 

นางสาวสุมาส 
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. นักเรียนเข้ากิจกรรม 
- กองหน้าร่าเริง, 
-พลศีล/ยุวธรรมทูต 
- วาย.ซี.เอส.  
ทุกเช้าวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 
7.50-8.15 น. 
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
- ค่ายเยาวชนคาทอลิก 
6.รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน 

 
1,000  
1,000  
1,000 

 
 
 

10,000  
 

 
พ.ค.59-ก.พ.60 

พ.ค.59-ก.พ.60

พ.ค.59-ก.พ.60 

 
 
 
19-21 ส.ค.59 

 
นางสาวนิรัตนดา 

นายวิศรุต 
นางสาวสุมาส 
     
       
 
นางสาวสุมาส 
 

2. งานสอนค าสอน    1. ออกค าสั่ง มอบหมายหน้าที่ครู           
   สอนค าสอน 

2. จัดตารางการสอนค าสอนตลอดปี
การศึกษา 
3. ผู้เรียน เรียนค าสอนในคาบแนะแนว 
4. ด าเนินการสอนตามก าหนด 
5. รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน 

7,000 
 

พ.ค.59-
ก.พ.60 

นางสาวนิรัตนดา 

นายพงศ์พันธ์ 
 

3 . งานพิธีกรรม
ศาสนา 
      
 

     1. ประชุมครูกลุ่มงานจิตตาภิบาลชี้แจง
ก าหนดหน้าที่ วัน เวลาในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ 
    2.  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ครู
รับผิดชอบงานในด้านต่างๆของกิจกรรม 
    3.  ประชาสัมพันธ์หน้าแถวให้ทุกคนทราบ
ถึงวัน เวลา และพิธีกรรมในกิจกรรมที่ก าหนด 
   4. ฝึกซ้อมขับร้องเพลงในพิธีและเตรียม
พิธีกรรม 
   5.  ครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เตรียม
ตกแต่งสถานที่ ตามกิจกรรมที่ก าหนด 
    6.  ด าเนินการตามกิจกรรม 
-มิสซาวันอาทิตย์ 
-มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน 
-มิสซาเปิดปีการศึกษา 
-สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระ

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
1,500 
3,000 

พ.ค.59-
ก.พ.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.59-ก.พ.60 

พ.ค.59-ก.พ.60 

30 พ.ค.59 

นางสาวพนิดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิศรุต 
นางวิศรุต 

นางสาวพนิดา 
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
คริสตเจ้า 
-วจนพิธีกรรมค่ายลูกเสือ 
-มิสซาผู้ล่วงหลับ 
-ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร  
ลูกแก 
-วันคริสต์มาส 
  7. รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน 

2,000 
 

1,000 
2,000 
2,000 

 
2,000 

 29 พ.ค.59 
 

3-9 ต.ค.59 
4 พ.ย.59 
13 พ.ย.59 

 
24 ธ.ค.59 

นางสาวสุมาส 
 

นางสาวสุมาส 
นางสาวพนิดา 

นางสาวสุมาส 

 

นางสาวสุมาส 

4. งานสัปดาห์พระ
คัมภีร์ 

1.  ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.  เสนอการวงแผนงานแก่ผู้บริหาร 
3.  ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ 
4.  ด าเนินงาน โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
   4.1  พิธีเปิดหน้าแถว 
   4.2 ชมนิทรรศการใต้อาคารยวงบอสโก 
   4.3 กิจกรรมฐาน โดยแบ่งเป็น 3 จุด คือใต้
อาคารยวงบอสโก/ห้องสมุดและห้องจริยะ 
5.  รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน 

9,000 
 

12-16 ธ.ค.  
59 

นางสาวนิรัตนดา 
 

 
5.    งบประมาณ    44,000   บาท 
 
6.   ระดับความส าเร็จ    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.1- ม.3 
เข้าร่วมกิจกรรมกองหน้าร่าเริง,พลศีล/ยุวธรรมฑูต ,
วาย.ซี.เอส.  และค่ายเยาวชนคาทอลิก มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

  -  ตรวจสอบแบบบันทึก
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม                  
  -  ตรวจสอบ แบบบันทึก
กิจกรรม 
  -  ตรวจสอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

-   แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม                  
-   แบบบันทึกกิจกรรม 
-   แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 
ได้เรียนค าสอนของศาสนาสัปดาห์ละ 1 คาบ มี
ความพึงพอใจในการเรียนค าสอน 

- ตรวจสอบ แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
-   ตรวจสอบแบบบันทึก

 -   แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม                  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
 กิจกรรม 

-   ตรวจสอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-   แบบบันทึกกิจกรรม 
-   แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 
เข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนาด้วยความพึงพอใจ 
 

- ตรวจสอบ แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
-   ตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
-   ตรวจสอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 -   แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม                  
-   เอกสารรายละเอียด
ที่เก่ียวข้อง 
-   แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 
เข้าร่วมงานสัปดาห์พระคัมภีร์ด้วยความพึงพอใจ  

- ตรวจสอบ แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์พระ
คัมภีร์ 
- ตรวจสอบแบบบันทึกกิจกรรม 
- ตรวจสอบแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมร่วมงาน
สัปดาห์พระคัมภีร์ 

-   แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม                  
-  แบบบันทึกกิจกรรม -   
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              ศูนย์คริสต์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี, สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี, โคเออร์, , วัดแม่พระถวาย
องค์ในพระวิหารลูกแก ,วิทยาลัยแสงธรรม และโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี   
8.   ผลที่คาดว่าได้รับ 
             ผู้เรียนต่างศาสนาได้รับรู้พิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิกได้ดียิ่งขึ้น 

                  ผู้ขออนุมัติ 
       

                                                                       ลงชื่อ ……………………..……………………….. 
                                                                                  (นางสาวสุมาส  ทรัพย์เย็น) 
                                                                                        หัวหน้าโครงการ 
 
 
 

                                                     

 
   
ลงชื่อ .............................................. 
        (นางสาวสุมาส  ทรัพย์เย็น) 
       หวัหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล                         
                             

 

   
     
 ลงชื่อ .......................................................  
         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์                         
              …..….../………/…….. 

 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2559 305 

 

 

 
ชื่อโครงการ   สนามแพร่ธรรม 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา       2556 - 2560 

เป้าหมายที่ 2   ผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที ่8   เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ยุทธศาสตร์ที ่9   ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

เป้าหมายที่ 14    การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่ 

               ก าหนด                

ยุทธศาสตร์ที ่62   จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  

              และจุดเน้นของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่63   ผลการด าเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และ 

             จุดเน้นของสถานศึกษา 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563 ด้านที่ 5 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 2.4 โครงการกิจกรรมที่ 2  

          
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานจิตตาภิบาล      
หัวหน้าโครงการ   นายวิศรุต  ปัญจลาภสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ                16 พฤษภาคม 2559  – 28  กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
1.      หลักการและเหตุผล  
                 เนื่องจากโรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ “ประชากรของพระเจ้า  ร่วม
เป็นหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหาติดตามและประกาศข่าวดีใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า   “และพันธกิจ” พระศาสน
จักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตน ฟ้ืนฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียว
ร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้อง กับเป้าหมายของโรงเรียนในข้อที่ 2 คือผู้เรียน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  และข้อที่ 14 คือ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนด 
             กลุ่มงานจิตตาภิบาลจึงได้จัดโครงการสนามแพร่ธรรม  ขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือให้คุณค่าและ
ความหมายที่แท้จริงของการที่ให้โรงเรียนเป็นสนามแพร่ธรรม เพ่ือผสมผสานวัฒนธรรมกับความเชื่อชีวิต   
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การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  - การมีคุณธรรม  จริยธรรมเข้าถึงคุณค่าความดีของศาสนาด้วยกิจกรรมต่างๆ ตาม 
   โอกาสอย่างพอเหมาะกับเวลา และบรรยากาศความเป็นคาทอลิก 
ความมีเหตุผล  - ค าสอนของศาสนาทุกศาสนาสามารถช่วยให้ทุกคนน ามาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีได้ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  - ค าสอนของศาสนาช่วยให้ทุกคน สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย 
เงื่อนไขคุณธรรม - ความเชื่อ ความศรัทธรา ความยินดี ความพอเพียง ความรัก ความเมตตา ความเป็น

หนึ่ง 
เงื่อนไขความรู้  - ได้รับความรู้จากค าสอนของศาสนา  
 
2.   วัตถุประสงค ์
                  เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศคาทอลิก  ให้ผู้เรียนได้รับคุณภาพชีวิต ด้านจริยธรรมคุณธรรม  ศีลธรรม  
ตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ( 2.2 ) (2.3 )(14.1) (14.2) 
    
3.   เป้าหมาย  
             ด้านปริมาณ       

 ร้อยละ  100   ของของครูและนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมข้อความจากพระคัมภีร์หน้าแถว  เขียน   
  จดหมายถึงแม่พระ   เพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย  ออมสินมหาพรต  และมุมศรัทธาศักดิ์สิทธิ์  

    ด้านคุณภาพ   
                  นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับค าสอนของศาสนาคาทอลิกจากการเสริมสร้างบรรยากาศคาทอลิกใน
โรงเรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 
4.   การด าเนินงานและระยะเวลา    

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 
สนาม 

แพร่ธรรม 

 1   ประชุมครูกลุ่มงานจิตตาภิบาล 
 2   วางแผนงานการจัดท าโครงสนามแพร่ธรรม 
 3   ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
 4   ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

8,000 บาท พ.ค.59-
ก.พ.60 

นายวิศรุต 

1   ข้อความ
พระคัมภีร์หน้า
แถว   

1   จัดท าแฟ้มข้อความจากพระคัมภีร์ 
2   ฝึกสอนให้ตัวแทนนักเรียนอ่านข้อความจาก
พระคัมภีร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3   จัดให้ตัวแทนนักเรียนอ่านข้อความจากพระ
คัมภีร์หน้าแถวหลังเคารพธงชาติทุกวัน 

1,000 พ.ค.59-
ก.พ.60 

นายวิศรุต 
นายพงศ์พันธ์ 
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กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2    เขียน
จดหมาย 
ถึงแม่พระ 

 

 1   จัดเตรียม  กล่องจดหมาย  กระดาษเขียน
จดหมายและค าตอบจากแม่พระตั้งไว้หน้าพระรูป
แม่พระหน้าห้องวิชาการมัธยม 
 2   เชิญชวนให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงแม่พระ 
 

1,000 พ.ค.59-
ก.พ.60 

นายวิศรุต 
นายพงศ์พันธ์ 

3   เพลง
ศักดิ์สิทธิ์เสียง
ตามสาย 

1    จัดหาเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล
ส าคัญ 
2   เปิดเพลงเสียงตามสายตอนเช้า เวลา 
7.15 – 7.30 น.ทุกวัน 
 

5,000 พ.ค.59-
ก.พ.60 

นายวิศรุต 
นายพงศ์พันธ์ 

4.ออมสิน              
มหาพรต 

    1.  รับจดหมายและกระป๋องออมสินมหาพรต
จากหน่วยงานสังคมพัฒนา 
    2.   แจกกระป๋องออมสินมหาพรตไปตาม
ห้องเรียน ห้องละ 1 ใบ 
   3. รณรงค์ให้ครูและนักเรียนบริจาคเงิน
ช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยให้ระยะประมาณ 1เดือน 
   4. รวบรวมเงินส่งให้หน่วยงานสังคมพัฒนา 

1,000 9 ม.ค.-17 
ก.พ.60 

นายวิศรุต 
นายพงศ์พันธ์ 

สรุป  - รวบรวม   เอกสาร   ประเมินผล    

5.   งบประมาณ    8,000     บาท 
 
6.   ระดับความส าเร็จ      

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
 1. ผู้เรียนร้อยละ  100    ฟังข้อความ 
จากพระคัมภีร์ที่หน้าแถว มีความพึงพอใจ
ข้อความจากพระคัมภีร์ 

-   ตรวจสอบแบบบันทึกกิจกรรม 
-   ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในกิจกรรม 
-   ตรวจสอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

-   แบบบันทึกรายการกิจกรรม 
-  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เขียนจดหมายถึง 
แม่พระ มีความพึงพอใจในการเขียนจด
หมายถึงแม่พระ 

-   ตรวจสอบแบบบันทึกกิจกรรม 
-   ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในกิจกรรม 
-   ตรวจสอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

-   แบบบันทึกรายการกิจกรรม 
-  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ฟังเพลงศักดิ์สิทธิ์
เสียงตามสายมีความพึงพอใจในการฟัง
เพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย 

-   ตรวจสอบแบบบันทึกกิจกรรม 
-   ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในกิจกรรม 
-   ตรวจสอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

-   แบบบันทึกรายการกิจกรรม 
-  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

4. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เสียสละเงินเพ่ือ
ผู้ด้อยโอกาส  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติ
กิจศรัทธา 

-   ตรวจสอบแบบบันทึกกิจกรรม 
-   ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในกิจกรรม 
-   ตรวจสอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

-   แบบบันทึกรายการกิจกรรม 
-  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

5. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้สวดภาวนาที่หน้า
พระรูปตามมุมต่างๆ มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติกิจศรัทธา 

-   ตรวจสอบแบบบันทึกกิจกรรม 
-   ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในกิจกรรม 
-   ตรวจสอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

-   แบบบันทึกรายการ
กิจกรรม 
-  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
-  แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 ศูนย์คริสต์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี          สังคมพัฒนาราชบุรี   
  
8.   ผลที่คาดว่าได้รับ 
                 ผู้เรียนและบุคลากร  ได้รับความรู้และข้อคิด จากกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศคาทอลิก  มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
                                                                                       ผู้ขออนุมัติ 
                                                                  
                                                                         ลงชื่อ ………………………………. 
                                                                               (นายวิศรุต ปัญจลาภสกุล) 
                                                                                     หัวหน้าโครงการ 

         
 
 
 

 
 

 
ลงชื่อ ...................................................... .... 
           (นางสาวสุมาส   ทรพัย์เย็น) 
           หวัหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล                     

          

 

 
ลงชื่อ .......................................................  
         (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์                      
                  ………../………/……….. 
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บทท่ี 4 

การก ากับติดตามประเมินผล  และรายงาน 
 

 

เอกสารแบบฟอร์มการท าโครงการ งาน  กิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

ธ.ศ. 1    แบบขออนุมัติโครงการ งาน  กิจกรรม   
 

ธ.ศ. 2    รายละเอียดโครงการ งาน  กิจกรรม   
 

ธ.ศ. 3    รายงานการด าเนินงาน โครงการ  งาน  กิจกรรม   
 

ธ.ศ. 4    สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและ  ความพึงพอใจ 
 

ธ.ศ. 5    สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ งาน กิจกรรม 
 

ธ.ศ. 6    แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ  งาน  กิจกรรม 
 
ธ.ศ. 7    ภาคผนวก    ภาพกิจกรรมและหลักฐานการด าเนินงาน 
 
     แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานและสรุปการใช้งบประมาณโครงการประจ าปี 
 เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน 
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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.................................................... 
 
 
 
 

 
 
 

ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
........................................................ ......................... 
…………………………………………………........................... 
 
ลงชื่อ 

(..........................................................) 
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน................................... 

……….. /………../ ……….. 

            ความคิดเห็นของผู้อ านวยการ 
    อนุมัติ  ................................................... 
    ไม่อนุมัติ…………………………………………… 
                    
ลงชื่อ  
             (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา)              

           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
            ……… / ……………../ ………….. 
 

 

ธ.ศ.1 
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ชื่อโครงการ    ……………………………………………………………………… 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556 - 2560 
เป้าหมายที่ ............   ………………………………………………………………………  
ยุทธศาสตร์ที่ ............   ……………………………………………………………………… 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ ........ ตัวบ่งช้ีที่ .......  
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 
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5. งบประมาณ 

 
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 เขียนระบุ)   
……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………      
    สรุปร้อยละ………        ระดับคุณภาพ...........  

5. ตอบสนองอัตลักษณ์ของโรงเรียน (จาก ธศ.4เขียนระบุ)   
    ……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
         สรุปร้อยละ..........       ระดับคุณภาพ...........  
6. การประเมิน  (ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ก าหนดไว้ร้อยละ 93 ) 

ธ.ศ.3 
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            บรรลุ         ผลการประเมิน  ร้อยละ .................... ระดับคุณภาพ ................ แปลผล ................. 
            ไม่บรรลุ      ผลการประเมิน  ร้อยละ ...................  ระดับคุณภาพ ................ แปลผล .................   
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 

       

ธ.ศ.4 

สรุปแบบสอบถาม   ใชต้วัเลขท่ีนบั

ไดจ้ากแบบสอบถามมาสรุปใส่  จะใส่
เป็นจ านวนนบั หรือ ค่าระดบัก็ได ้

เคร่ืองมือท่ีใชส้อบถาม  เรียกวา่ 
แบบสอบถาม ใช ้   ตามระดบัค่า 
ความพึงพอใจ 
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                                            จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  _______ คน 

 
 
 

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 

  

 
รับทราบ        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  

 

ธ.ศ.6 
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 ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ.....................................  ลงชื่อ................................................ 
      (.......................................................)        (นางอารยา   มนิราช)         (บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา) 
        เจ้าของโครงการ/งาน/กิจกรรม                การเงิน/บัญชี                ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์     

ธ.ศ.7 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

หลักฐาน และรูปภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหาร ........................... 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา ............... 

 

ที ่
เป้า 

หมายที่ 
โครงการ งาน กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

1 3 โครงการรักษ์ภาษาไทย (ประถม)     
  - งานวันสุนทรภู่     
  - งานวันภาษาไทยแห่งชาติ     
  - งานบันทึกรักการอ่าน Love To Learn     
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ลงชื่อ                                           . 

                  ( .................................................... ) 

                              หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร................................. 

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

 

เฉพาะแผ่นนี้ ใช้กระดาษสีปรินท์ 

 

 

 

ตวัอยา่ง 
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1) โครงการ.............................................................. 

1. ระยะเวลาด าเนินงานตามแผนฯ .............................................................................. 

                ระยะเวลาด าเนินงานจริง   ................................................................ ........................ 
 

เป้า 
หมาย

ที ่

 
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

สรุปผลการด าเนินงาน 
จาก ธศ.3 

งบประมาณ 
ตามแผนการด าเนินงาน 

 
ใช้จริง 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล
คุณภาพ 

รัฐบาล ผู้ปก 
ครอง 

โรงเรียน 

2 
 

โครงการ…………………… 
งาน .............................. 
กิจกรรม ....................... 
 
สะท้อนอัตลักษณ์โรงเรียน 

        

รวมยอดงบประมาณ 
   

 
 

 

  คงเหลือ      จ่ายเกิน     จ านวนเงิน ……………………บาท 
2. จุดเด่น 

          1. 
2. 
3. ปัญหา และอุปสรรค 

1. 
2. 
3. 

  4. แนวทางในการพัฒนา 
1. 
2. 

เรียงล าดบัโครงการของกลุ่มงาน.. 
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ลงชื่อ 
                                                  ( ...................................................) 

                                                 หัวหน้าโครงการ 
                                                  ......../........../......... 

ธ.ศ.7.3 

 
 

รายงานการใช้งบประมาณโครงการ งาน กิจกรรม  กลุ่มงานบริหาร................................... 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ……………. 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งาน กิจกรรม งบประมาณ ใช้จริง คงเหลือ/ 
-ใช้เกิน รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน 

1       
2       
3       
4       

 รวม      
 สรุปงบประมาณ       

 

 

                                                                          ลงชื่อ                                           . 

                    (                                     ) 

                                                                              หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร...............................                                                                                                                                                          

                                                                                                ......../........../......... 
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วิธีการก ากับติดตามประเมินผล  และรายงาน 
 

การประเมินระดับคุณภาพงาน โครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประเด็นการพิจารณา 

    การให้คะแนนและระดับคุณภาพโครงการ/งาน/กิจกรรมของสถานศึกษา  จะต้องสามารถท าได้ถูกต้องเป็น
แนวทางเดียวกัน  สรุปภาพรวม ได้ดังนี้ 
 
1. การค านวณคะแนนและระดับคุณภาพของโครงการ/งาน/กิจกรรม ด้านปริมาณ โดยใช้สูตร 

ร้อยละด้านปริมาณ  =      จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  100 
  

    จ านวนกลุม่เป้าหมายทั้งหมด 
 

2. การค านวณคะแนนและระดับคุณภาพของโครงการ/งาน/กิจกรรม ด้านคุณภาพ (ความพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง)  

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) 
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3. การแปลผลคุณภาพการด าเนินงาน  โครงการ/ งาน/กิจกรรม หรือระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
ทศนิยม จ านวนเต็ม ความพึงพอใจ การปฏิบัติงาน 

90.00 4.50 - 5.00 5 มากที่สุด ดีเยี่ยม 
75.00 – 89.99 3.75 - 4.49 4 มาก ดีมาก 
60.00 – 74.99 3.00 – 3.74 3 ปานกลาง ดี 
50.00 – 59.99 2.50 - 2.99 2 น้อย พอใช้ 
00.00 - 49.99 0.00 - 2.49 1 น้อยที่สุด ปรับปรุง 

 
 

 

4. การประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานโครงการ/ งาน/กิจกรรม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการจัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
2. มีการประชุมด าเนินการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ก าหนดวันเวลาชัดเจน 
3. มีการติดตามตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานว่าบรรลุ/ไม่บรรลุ ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
5. มีการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ/งาน/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 
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1 มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ ทุกข้อรายการร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏที่ยังขาดความชัดเจน 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 

การก ากับติดตาม 
1. ปรับปรุงเครื่องมือควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน โครงการ /งาน/ 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 าข้อมูลใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานโดยจัดท าเอกสารประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกขั้นตอน 

1.2 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  และเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

2. ตรวจสอบคุณภาพภายนอก   โดยคณะผู้ประเมินจาก  สมศ.   
 

การประเมินผลและรายงาน 
1. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ /งาน/กิจกรรม  ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
2. รายงานผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี  คือ ปี 2556- 2560 

                               

แบบก ากับ  ติดตาม ประเมิน 
ธ.ศ. 1    แบบขออนุมัติโครงการ 
ธ.ศ. 2    รายละเอียดโครงการ 
ธ.ศ. 3    รายงานสรุปประเมินผลการปฏิบัติ โครงการ  งาน กิจกรรม   
ธ.ศ. 4    สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและ  ความพึงพอใจ  
ธ.ศ. 5    สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ งาน กิจกรรม  
ธ.ศ. 6    ภาพกิจกรรม 
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ธ.ศ. 7    สรุปรายงานผลการด าเนินงานและสรุปการใช้งบประมาณโครงการประจ าปีการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม.........  (Font  TH SarabunPSK ขนาด 28 ตัวหนา) 
ระดับ...........   (ถ้ามี)    ปีการศึกษา .................. 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ .......................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
.................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ …. .................................................................................... 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ….. ………………………………………………………………………… 
แผนภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี             ยุทธศาสตร์ ......   โครงการกิจกรรมที ่.....  
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี    ด้านที่ ... ตัวบ่งชี้ท่ี ....... 

 

รูป 
 

แบบหน้าปกส่งงานเมื่อจบโครงการ งาน กิจกรรม 

ไม่ต้องใช้ค าว่า”รายงาน...” 
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กลุ่มงานบริหาร………………….. 
โรงเรียนธีรศาสตร์   อ าเภอบ้านโป่ง   จังหวดัราชบุรี 

 
 

 


