โรงเรียนธีรศาสตร์ ก
สารบัญ

คานา
การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศจาต้องใช้หลักการการบริหาร โรงเรียนธีรศาสตร์ในฐานะที่เป็น
องค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้วยหลักการของวงจรคุณภาพเดมมิ่ง ( Demming’ Cycle ) คือ
วางแผน (Plan) กระทาตามแผน (Do) ประเมินแผน (Check) และนาผลการประเมินไปพัฒนา (Action)
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
และบุคลากรทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานบรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ ก ระบวนการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง
คณะทางานได้ทาความเข้าใจสาระสาคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาตามเป้าหมายแต่ละปีอย่างชัดเจน เพื่อนาสู่การจัดทาโครงการ/งาน/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2560
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจึงนาแนวทางการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่
21 และประชาคมอาเซียนมาสู่โ ครงการ งาน และกิจกรรม ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นเอกสารที่
มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ
จะนาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนธีรศาสตร์สืบต่อไป
จึงขอประกาศใช้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อโรงเรียน ธีรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 37/3 หมู่ 16 ถนน แสงชูโต ตาบล ท่าผา
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 032743192 , 032-371041, โทรสาร 032 – 743192 e-mail theerasartt๙@gmail.com website :
www.theerasart.ac.th
1.1.1 ได้รับอนุญาตจัดตั้ง วันที่ 17 พฤษภาคม 2512
1.1.2 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.1.3 เนื้อที่ 30 ไร่ 16 งาน 1 ตารางวา
1.1.4 เขตพื้นที่บริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรีย นธีรศาสตร์ เป็น โรงเรีย นในเครือคาทอลิกสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เขตราชบุรี
(โรงเรียนในเครือคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต 2 สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอนประเภทสามัญศึกษา ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังฆมณฑลราชบุรี โดยมุขนายกเปโตร คาเร็ ตโต มีนโยบายย้าย “โรงเรียนไพบูลย์วิทยา” ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณวัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มาอยู่ที่บริเวณวัดคาทอลิกแม่
พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนธีรศาสตร์ ”
โดยมอบหมายให้บาทหลวงเซี่ยงเก็ง มุ่ยเส็ง ดาเนินการก่อสร้างโรงเรียนซึ่ง “อักแนสประชุม วังตาล” ได้ถวาย
ที่ดินให้กับสังฆมณฑลราชบุรี และ “เทเรซา ช้อย แสงเทียน” ได้ถวายเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรก จนได้รับ
อนุญาตให้เปิดทาการสอนระดับประถมศึกษาแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในปีการศึกษา
2512 มีจานวนนักเรียน 248 คน ครู 9 คน และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย
แสงเทียน)
แผนที่โรงเรียน

1

2 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2513
ปีการศึกษา 2514
ปีการศึกษา 2517
ปีการศึกษา 2519
ปีการศึกษา 2523
ปีการศึกษา 2526
ปีการศึกษา 2528

ปีการศึกษา 2531
ปีการศึกษา 2532
ปีการศึกษา 2535
ปีการศึกษา 2536
ปีการศึกษา 2537
ปีการศึกษา 2538
ปีการศึกษา 2539
ปีการศึกษา 2540
ปีการศึกษา 2541
ปีการศึกษา 2542

ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบ
สหศึกษา
ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับอนุบาล 1-2
ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
ชั้น (อาคารอักแนสประชุม วังตาล)
ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 3 เป็นอาคารคอนกรีตชั่วคราว ชั้น
เดียว(อาคารยุพิน จิตต์เจริญ)
ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
ชั้น (อาคารยอแซฟ)
ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 5 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
ชั้น ผู้เรียน ด้านครูผู้สอนและด้านผู้บริหาร ผลการประเมินคือมีคุณภาพอยู่
ในระดั บ ดี ทุ ก มาตรฐาน ทั้ ง ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา (ปฐมวั ย ) และ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย
แสงเทียน) และอาคารเรียนหลังที่ 5 (อาคารยวงบอสโก) จากอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนซึ่งต่อเติมจากอาคารเรียนหลังที่ 1 และ 2
เป็น 3 ชั้น ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเปิดทาการสอนก่อนประถมเป็น
อนุบาลปีที่ 1-3
รื้อโรงพลศึกษาหลังเล็กเพื่อก่อสร้างห้องสมุดมาตรฐาน เป็นอาคารถาวรชั้น
เดียว เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2536
ปรับพื้นที่ข้างสนามฟุตบอลด้านหลังโรงเรียนติ ดคลองชลประทาน และทา
การ ก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสังฆมณฑลราชบุรี
เริ่มรื้อห้องน้าอาคาร 3 ซึ่งเป็นอาคารอนุบาล เพื่อสร้างสระว่ายน้า และ
อาคาร8 เหลี่ยม เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์
ปรั บ ห้ อ งสมุ ด ประถมเป็ น ห้ อ ง Computer ระดั บ มั ธ ยม ส่ ว นห้ อ ง
Computer เดิมใช้เปิดสอนระดับประถม 1-6
จัดทาป้ ายโรงเรียนข้างถนนแสงชูโ ต โดยทาเป็นป้ายมีฐ านเป็นเหล็ กที่มี
ความมั่นคงแข็งแรงถาวร รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
ทาหลังคากันแดด กันฝนบริเวณอาคารยวงบอสโก อาคาร 8 เหลี่ยม
และสระว่ายน้า รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอานวยความสะดวกต่อ
การทางานของครู
ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งโสตทั ศ นู ป กรณ์ ห้ อ งเรี ย น โรงอาหาร
รวมทั้งการสร้างสนามเด็กเล่นสาหรับนักเรียนและปรับปรุงอาคารสถานที่
สาหรับนักเรียนอนุบาล
ปรับปรุงห้องสุขา ห้องสมุด ห้องประชุม รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร
เรียนหลังที่ 6 (อาคารอันนา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เป็น
อาคารอนุบาล 1 และห้องศูนย์การเรียนรู้อนุบาล และได้รับอนุญาตให้รับ

ปีการศึกษา 2543
ปีการศึกษา 2544
ปีการศึกษา 2545
ปีการศึกษา 2546

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนธีรศาสตร์
3
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
นักเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 9,523 คน และสร้างบ้านพักรับรอง 2 ชั้น สาหรับ
เป็นที่พักบุคลากรของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2542 มีการก่อตั้งชมรม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรศาสตร์ด้วย
สร้างสนามเด็กเล่นเพิ่มเติม และดาเนินการเช่าที่ดิน ของการทางรถไฟเพื่อ
นาไปสร้างแปลงเกษตรด้านหน้าโรงเรียนติดทางรถไฟเพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง
ปรับปรุงวงโยธวาฑิตของโรงเรียน โดยการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติม
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมสาหรับนักเรียน และครู
ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก าร
มหาชน) (สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2547
ทั้งด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนและด้านผู้บริหาร ผลการประเมินคือมีคุณภาพ
อยู่ ในระดับดี ทุกมาตรฐาน ทั้งระดับก่อนประถมศึ กษา (ปฐมวัย) และ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก าร
มหาชน) (สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 25 ธันวาคม
2549 ผลการตรวจเยี่ยม คือ ผลการจัดการเรียนของโรงเรียนได้รับการ
รั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพ ทุ ก มาตรฐาน ทั้ ง ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา
(ปฐมวัย) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สร้ างหลั งคาด้านหน้าสระว่ายน้า และหลั งคาเชื่อมระหว่างห้องสมุดกับ
อาคารอักแนส
จัดสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น(อาคารเปาโล) เพื่อเป็นห้องประกอบการต่างๆ
และห้องประชุ ม สร้างห้ องน้าหญิง สร้างห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถม
และห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมใหม่
ทาหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารยอแซฟกับอาคารอักแนส เพื่อรองรับสาหรับ
เป็นโรงอาหารและลานทากิจกรรมสาหรับอนุบาล
ปรั บ ปรุ งและสร้างสุขาอนุบาล รวมทั้ งการปรับปรุงห้ องสมุด การติดตั้ง
โปรแกรมรองรับการยืมคืนหนังสือและโปรแกรมการเข้าออกของนักเรียน
อนุบาลด้วยระบบบาร์โค้ด
ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทาและพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรี ย น รวมทั้ ง การก าหนดและประกาศอั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ผู้อานวยการ และบาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิระ
พันธุ์ ผู้จัดการ ย้ายไปรับตาแหน่งใหม่ โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา
มาแทนตาแหน่ง แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อานวยการโรงเรียนได้มี
การปรั บ ปรุ ง ห้ อ งน้ าครู ช าย-หญิ ง และห้ อ งน้ านั ก เรี ย นชาย-หญิ ง ด้ ว ย
งบประมาณ 2,100,000 บาทโรงเรี ย นได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง บริ เ วณเวที
หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน
โรงเรียนได้ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน 36 ตัว ครอบคลุ ม
ภายในและภายนอกบริเวณหน้ าโรงเรียน ในปีนี้มีจานวนครู 113 คน และ
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นักเรียนจานวน 2,305 คน โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทน
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการ
ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนได้ดาเนินการปรับปรุงสระว่ายน้า ติดตั้งสไลเดอร์สระอนุบาล และ
สระใหญ่พร้อมหลังคา ด้วยงบประมาณ 4,500,000 บาท ปรับปรุงห้องน้า
อนุบาล 2-3 และอ่างล้างมือ ด้วยงบประมาณ 700,000 บาท จัดซื้อเครื่อง
เล่นอนุบาลและปรับปรุงบริเวณสนามเล่น ด้วยงบประมาณ 583,300 บาท
ในปีนี้มีจานวนครู 113 คน มีจานวนนักเรียน 2,280 คน โดยมีบาทหลวง
ธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการ
ปีการศึกษา 2558
ปรับปรุงห้องน้าครูชาย – หญิง ห้องน้านักเรียนชาย-หญิงระดับประถมและ
ระดับปฐมวัย ปรับปรุงที่หน้า – แปรงฟันและล้างมือระดับปฐมวัย สร้าง
สนามเด็กเล่ นระดับปฐมวัยปีที่ 2 – 3 เพิ่มเติม
จัดซื้อโต๊ะเรีย น
คอมพิวเตอร์สาหรับจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จานวน 42 ชุด
จัดทาห้องเรียนต้นแบบ Model Classroom สาระภาษาต่างประเทศ 1
ห้องเรียน จัดสร้างห้องอาหารระดับอนุบาล เปิดการเรียนการสอน
Intensive English Program ทุกระดับชั้น
ปีการศึกษา 2559
ต่อเติมหลังคาโดมและปรับพื้น ที่ลานโดม สร้างเวทีใหม่ในโดม ปูกระเบื้อง
หน้าอาคารมัธยมและหน้าห้องน้าหญิง วางท่อระบายน้าบริเวณลานโดม
อาคารประถม ปรับภูมิทัศน์บริเวณเสาธง ปรับพื้นที่จอดรถหน้าโรงเรียน
ทาสี ภ ายนอกอาคารประถม มัธ ยม อนุบาล ปรั บปรุ งเวทีที่ห อประชุ ม
อนุ บาล ปรับปรุงห้ องน้านักเรียนชาย หญิง อนุบาล 1 เปลี่ ยนฝ้ าและ
กระเบื้องหลังคาอาคารอนุบาล 2-3
1.3 ข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ
1. อาคารเรียนจานวน
2
หลัง
2. ห้องส้วมจานวน
44
ห้อง
3. ห้องน้าจานวน
3
ห้อง
4. สระว่ายน้า
1
สระ
5. สนามเด็กเล่น
2
สนาม
6. สนามกีฬาจานวน 5 สนาม ได้แก่ ฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ
7. จานวนห้องเรียนทั้งหมด
15
ห้องเรียน
- ชั้นอนุบาล 1 จานวน
5
ห้องเรียน
- ชั้นอนุบาล 2 จานวน
5
ห้องเรียน
- ชั้นอนุบาล 3 จานวน
5
ห้องเรียน
8. จานวนห้องพิเศษ
- ห้องวิทยาศาสตร์
1
ห้อง
- ห้องคอมพิวเตอร์
1
ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1
ห้อง
- ห้องพยาบาล
1
ห้อง
- ห้องสมุด
1
ห้อง
- ห้องธุรการ
1
ห้อง
- ห้องศูนย์การเรียนรู้
1
ห้อง

โรงเรียนธีรศาสตร์
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
-

ห้องพักครู
ห้องอาหาร

1
1

1.4 ประวัติผู้บริหาร
ปีการศึกษา ชื่อผู้บริหาร
2512
พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต
2512
บาทหลวงเซี่ยงเก่ง มุ่ยเส็ง
2512
นางบุญยิ่ง ลิ้มศฤงคาร
2516
บาทหลวงหลุยส์ ฟอรีอัสตี
2516
นางยุพิน จิตต์เจริญ
2516
นางดรุณี อิ่มอุดม
2519
ซิสเตอร์นรา นิยมไทย
2520
นางสาวบุญญา อุ่นจัตตุรพร
2520
นางซ่อนกลิ่น มั่นใจ
2520
บาทหลวงดารัส ลิมาลัย
2523
บาทหลวงสมกิจ นันทวิสุทธิ์
2523
นางสาวอารี ม่วงโมรี
2526
นางสาวส้มลิ้ม เล้งพ่วง
2526
บาทหลวงสุรพล เนื้อจีน
2532
บาทหลวงวีรพันธ์ แก้วมังกร
2533
บาทหลวงชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
2538
บาทหลวงสกล ปันฉาย
2539
บาทหลวงสิทธิพล พานิชอุดม
2544
บาทหลวงชูชาติ ประสูตร์แสงจันทร์
2548
บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ
2552
บาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
2554
บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา
2554
บาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์
2555-ปัจจุบัน บาทหลวงธาดา พลอยจินดา

ห้อง
ห้อง

ตาแหน่ง
เจ้าของ
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ผู้จัดการ
ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต
แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการ
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการ
แทนผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อานวยการ
ผู้จัดการ
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการ

5
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1.5 ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน
ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา
โทรศัพท์ 032-743192
e-mail theerasartt9@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครู
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2555 จนถึง ปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี - เดือน
1.6 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกจังหวัด
2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 537 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
รวม
เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย
หญิง
อ.1
5
97
77
174
1 : 34
อ.2
5
101
92
193
1 : 38
อ.3
5
89
81
170
1 : 34
รวม
15
287
250
537
1 : 35
3) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 25
1.7 ข้อมูลครูและบุคลากร ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 )
อายุ

อายุ
งาน

1 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา

53

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

54
54
52
49
28
50
46
52
46
54
60
55
49
51
47
40
53
37

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

นางสาวดวงพร พุฒจิระ
นางสาววรรณา แซ่เล้า
นางอนงค์ บุญมี
นางสาวเตือนตา แก้วบรรจง
นางสาวกัญญาภัค บุญพวง
นางอัมพร ภักดี
นางจินตนา นิสัยตรง
นางสาวดวงตา ไผทฉันท์
นางสาวไพรินทร์ เจริญผล
นางสมใจ รัตนพรชัย
นางสาวอุไรวรรณ เซี่ยงลี้
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
นางพรกมล แสงสุระธรรม
นางจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล
นางสาวชุติมา สุถาพร
นางผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม
นายอนันต์ สัจจาศีล
นางสาวจีรนุช ทาคา

ตาแหน่ง

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้

23

แทนผู้รับ
ใบอนุญาต/
ผู้อานวยการ

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

-

35
25
7
22
2
27
23
32
15
24
36
36
23
24
24
3
25
10

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คบ.
คบ.
ป.บัณฑิต
อคศ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
ป.บัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
วิชาชีพครู
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
คหกรรม
การศึกษาปฐมวัย
คหกรรม
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
สุขศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
อุตสาหกรรมศิลป์
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
อุตสาหกรรมศิลป์
วิชาชีพครู

อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 2
อนุบาล 2
อนุบาล 2
อนุบาล 2
อนุบาล 2
อนุบาล 3
อนุบาล 3
อนุบาล 3
อนุบาล 3
อนุบาล 3
ว่ายน้า
อนุบาล 3

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

20 นางสาวศยามล ว่องแก้ว
21 นางสาวสุอังคณา ทรัพย์เย็น
22 นางสาวจินดารัตน์ พันธ์ทิพย์ศักดิ์
อายุครูโดยเฉลี่ย
อายุงานครูโดยเฉลี่ย

อายุ
งาน

32 7
26 1
28 1.5

46
19

โรงเรียนธีรศาสตร์
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
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ตาแหน่ง

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้

ครู
ครู
ครู

ป.บัณฑิต
ป.บัณฑิต
ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู

ธุรการ
คอมพิวเตอร์
ภาษาจีน

ปี
ปี

1.8 ข้อมูลงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย
3.44
50.26

46.30

งบดาเนินการ/เงินเดือน ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาะการจัด
การศึกษา

งบประมาณรายรับ
0
เงินงบประมาณ

39.32
60.67

เงินนอก
งบประมาณ

8 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
1.9 การบริหารจัดการศึกษา
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัย
โรงเรียนธีรศาสตร์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 กลุ่มงานบริหาร ได้แก่กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่ม
งานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารบุคลากร กลุ่มงานจิตตาภิบาล ผู้บริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA และ SBM
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัย
มุขนายก

ฝ่ายอบรมศึกษา

ผู้รับใบอนุญาต
กรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้จัดการ

ผู้อานวยการ
ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า

ศูนย์วิชาการ
คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารวิชาการ
นางสาวดวงพร พุฒจิระ

1. งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. งานวัดและประเมินผลการเรียน
5. งานสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี
6. งานนิเทศการศึกษา
7. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ศิลปะ วัฒนธรรม และเครือข่าย

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ
นางสาวศยามล ว่องแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
นางสาวดวงตา ไผทฉันท์

1. งานงบประมาณ และบัญชีการเงิน
2. งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์
3. งานวางแผนและติดตามการใช้
งบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารบุคลากร
นางจุไรพร สวัสดิร์ ักษ์กุล

1. งานวางแผนบุคลากรและกาหนด
ภาระงาน
2. งานแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
4. งานสวัสดิการขวัญและกาลังใจ

หัวหน้ากลุ่มงาน
จิตตาภิบาล
นางสาวจีรนุช ทาคา

1. งานคาสอนและคริสต์ศาสนา
2. งานกิจกรรมคาทอลิก
3. งานศาสนสัมพันธ์
4. งานส่งเสริมอัตลักษณ์เอกลักษณ์

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสมใจ รัตนพรชัย

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวชุติมา สุถาพร

หัวหน้างานกิจการนักเรียน
นางสาวดวงตา ไผทฉันท์

หัวหน้างานธุรการ
นางสาวสุอังคณา ทรัพย์เย็น

1. งานอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ
2. งานสภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก
3. งานสุขาภิบาล
4. งานพัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซม

1. งานบริการชุมชน
2. งานสร้างความสัมพันธ์

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

1. งานสารบรรณ
2. งานบริการ ข้อมูล
ข่าวสาร
3. งานทะเบียนนักเรียน
4. งานประชาสัมพันธ์

กับชุมชน

3. งานชมรมผู้ปกครอง

นักเรียน

ครู และศิษย์เก่า

นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน

โรงเรียนธีรศาสตร์
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.10 หน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2560
เพือ่ ให้การปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นไปตาม
โครงสร้างการบริหารงานด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอแต่งตั้งหน้าที่และมอบหมาย
งานรับผิดชอบการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานจิตตาภิบาล ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริหาร
บาทหลวงธาดา
นางประภาพรรณ
นายไพยนต์
นางสาวสุธีรา

พลอยจินดา
ไชยวงศ์
มนิราช
เตี้ยมเครือ

2. กลุ่มงานต่างๆ
1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางสาวดวงพร
พุฒจิระ
นางกัญญา
ฉายาบรรณ์
นางจินตนา
นิสัยตรง
นางอนงค์
บุญมี
นางสาวนิตยา
ศรีทัต

ผู้อานวยการ / ประธาน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย
หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 3 กรรมการ
หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 2 กรรมการ
หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 1 กรรมการ
กรรมการ

1.1 งานวิชาการอนุบาล 1
นางอนงค์
บุญมี
นางสาววรรณา
แซ่เล้า
นางสาวกานดา
วงศ์สัมพันธ์เวช
นางสาวเตือนตา
แก้วบรรจง
นางสาวกัญญาภัค
บุญพวง

หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 1
ผู้ช่วยงานวิชาการอนุบาล 1
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1.2 งานวิชาการอนุบาล 2
นางจินตนา
นิสัยตรง
นางสาวดวงตา
ไผทฉันท์
นางอัมพร
ภักดี
นางสาวไพรินทร์
เจริญผล
นางสมใจ
รัตนพรชัย

หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 2
ผู้ช่วยงานวิชาการอนุบาล 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1.3 งานวิชาการอนุบาล 3
นางกัญญา
ฉายาบรรณ์
นางพรกมล
แสงสุระธรรม
นางสาวชุติมา
สุถาพร
นางจุไรพร
สวัสดิ์รักษ์กุล
นางผ่องพรรณ
สู้เสงี่ยม

หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 3
ผู้ช่วยงานวิชาการอนุบาล 3
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9
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3. กลุ่มงานบริหารบุคคล
นางจุไรพร
สวัสดิ์รักษ์กุล
นางอัมพร
ภักดี
นางสาววรรณา
แซ่เล้า
นางสาววรรณา
พุมมา
นางสาวศิลาพร
พวงกุหลาบ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลปฐมวัย
ผู้ช่วยงานบริหารบุคคลปฐมวัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวดวงตา
ไผทฉันท์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย

4.1 งานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวชุติมา
นางสาวไพรินทร์
นางสาวกัญญาภัค
นางสาวอารี
นางสาวจินดารัตน์

สุถาพร
เจริญผล
บุญพวง
สมณะ
พันธุ์ทิพย์ศักดิ์

MISS STARRBELLE R. UNABIA

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย
ผู้ช่วยงานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4.2 งานอาคารสถานที่
นางสมใจ
นางสาวกานดา
นางสาวเตือนตา
นางสาวสมรศรี
นายอนันต์

หัวหน้างานอาคารสถานที่ปฐมวัย
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ปฐมวัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รัตนพรชัย
วงศ์สัมพันธ์เวช
แก้วบรรจง
รุ่งทิพย์เจริญ
สัจจาศีล

4.3 งานกิจกรรมนักเรียน
นางสาวดวงตา
ไผทฉันท์
นางพรกมล
แสงสุระธรรม
นางผ่องพรรณ
สู้เสงี่ยม
นางสาวศิริรัตน์
อ่วมสุวรรณ
นางสาววรรณา
วังกาญจน์ศิริกุล

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนปฐมวัย
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนปฐมวัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4.4 งานธุรการ
นางสาวสุอังคณา

หัวหน้างานธุรการปฐมวัย

ทรัพย์เย็น

5. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นางสาวศยามล
ว่องแก้ว
6. กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล
นางสาวจีรนุช
ทาคา
นางสาวสนธยา
สมณะ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ/ธุรการ
ปฐมวัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาลปฐมวัย
กรรมการ

โรงเรียนธีรศาสตร์
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
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1.11 โครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้การจัดการศึ ก ษาเป็ น ไปตามหลั ก การ จุดหมายที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพื่อให้ครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กได้ปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมกับวัย ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจึงกาหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้

ช่วงอายุ
สาระการเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
อายุ 3 - 5 ปี
ประสบการณ์สาคัญ
 ด้านร่างกาย
 ด้านอารมณ์และ จิตใจ
 ด้านสังคม
 ด้านสติปัญญา

ระยะเวลาเรียน

สาระที่ควรเรียนรู้
 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 ธรรมชาติรอบตัว
 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

3 ปีการศึกษา

1.12 แหล่งเรียนรู้ภายในและแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

มุมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้า (คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด)
เรือนและศาลาทรงไทย
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนใต้อาคารเปาโล,








สาระที่ 4

วัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร
อนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของบุคลากรธีรศาสตร์
วัดน้อยประจาโรงเรียน
ห้องคาสอนและกิจกรรมคาทอลิก
สวนพฤกษศาสตร์ (ข้างสระว่ายน้า)
ห้องสารสนเทศ
ห้องสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาหรับครู

สาระที่ 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สาระที่ 2

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

สาระที่ 1

สาระการเรียนรู้















ห้องเรียนต้นแบบ Model Classroom สาระภาษาต่างประเทศ

ห้องพัฒนาทักษะภาษา
ผนังแผนที่และผังโรงเรียนธีรศาสตร์
ส่วนหย่อมเรียนรู้สัญลักษณ์ชาติไทย
ลานเรียนรู้อักษร และตัวเลข (หน้าตึกยอแซฟ)
ซุ้มเกียรติภูมิธีรศาสตร์
ห้องผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่ชุมชน
ลานเรียนรู้บาติก
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สาระที่ 3

สาระที่ 4

19. กาแพงเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีไทย (กาแพงด้านในติดสนาม
ฟุตบอล การละเล่น ขนม กีฬา ฯลฯของไทย)
20. ห้องปฐมพยาบาล
21. สวนสุขภาพและพัฒนาการตามวัย
22. ห้องทดลองและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23. สวนกล้วยน้าหว้า
24. สวนมะม่วง
25. หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
26. สระว่ายน้า
27. ห้องศูนย์การเรียนรู้
28. ห้องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สาระที่ 2

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

สาระที่ 1

สาระการเรียนรู้





































 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา





สาระที่ 4

สระน้าทิพย์โกสินารายณ์
โบราณสถานพงตึก
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
ตลาดลูกแก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านครก
วัดดงสัก
แม่น้าแม่กลอง
ทางรถไฟสายมรณะ
การปลูกข้าวชาวนาไทย
สุนทรีแลนด์

สาระที่ 3

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

สาระที่ 2

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

สาระที่ 1

สาระการเรียนรู้

























โรงเรียนธีรศาสตร์
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
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วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น









สาระที่ 4

ให้ความรู้เรื่องการนวดแผนไทย
ให้ความรู้เรื่องการพับกระดาษ
ให้ความรู้เรื่องแม่ไม้มวยไทย
ให้ความรู้เรื่องการทาขนมต้ม
ให้ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร
ให้ความรู้เรื่องการทาขนมโดนัท
ให้ความรู้เรื่องคาศัพท์ภาษาจีน
ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์กระทง
ให้ความรู้เรื่องการพับดอกกุหลาบใบเตย
ให้ความรู้เรื่องการทาปลานิลแดดเดียว
ให้ความรู้เรื่องการสานปลา
ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์กระทง

สาระที่ 3

1) คุณนพรัตน์ ว่องแก้ว
2) คุณวรรณา ศิริประสพ
3) คุณกฤษดา จ่ามมาตย์
4) คุณวัชรี ชื่นจารัส
5) คุณนรัตน์ รัตนพรชัย
6) คุณศิวนันท์ วุฒิเอก
7) คุณจินดารัตน์ พันธ์ทิพย์ศักดิ์
8) คุณชนัญชิดา ชานาญเนตร
9) คุณวันดี แซ่เล้า
10) คุณฉิมมาลี อาจน้อย
11) คุณนุชนาถ ยมศรีเคน
12) คุณวันดี แซ่เล้า

สาระที่ 2

ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ

สาระที่ 1

สาระการเรียนรู้






































1.13 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชน และภูมิประเทศบริเวณโรงเรียน
เป็นที่ราบลุ่มที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 6 – 10 เมตร มีอาณาเขตติดกับแม่น้า
แม่กลอง จึงมีสภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลักษณะดินเป็นดินเนื้อละเอียดปลูก
พื ช ได้ ดี
ทิ ศ เหนื อ จรดองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต าบลดอนขมิ้ น อ าเภอท่ า มะกา จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ทิศใต้ จรดตาบลปากแรต อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก จรด อบต.หนอง
งูเหลือม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันตก จรดตาบลลาดบัวขาว อาเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี จานวนประชากร ประมาณ 18,000 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
การคมนาคมและการขนส่ ง สะดวกรวดเร็ ว มี โ บราณสถานสระน้าศักดิ์ สิ ทธิ์ โ กสิ นารายณ์ หรือ ที่
ประชาชนท้องถิ่นเรียกว่า “สระน้าทิพย์” ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดั บ ต่ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลั ก คือ พนักงานบริษั ท/รับจ้าง ร้อยละ
57.10 ค้าขาย ร้อยละ 16.98 เกษตรกร ร้อยละ 9.51 รับราชการ ร้อยละ 14.55 รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ
1.86 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 150,000 บาท นับถือศาสนาพุทธ ร้อย
ละ 99.25 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.75 จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 2 คน
3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโต มีรถประจาทางวิ่งผ่าน การคมนาคมสะดวก มีแหล่งเรียนรู้ที่
สาคัญอยู่ใกล้โรงเรียน เช่น โบราณสถานดงสัก สระน้าศักดิ์สิทธิ์ โกสินารายณ์ และ มีวัดในชุมชน
สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครอง และหน่ วยงานต่างๆในชุมชน ให้
การสนับสนุ นด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี ผู้ ปกครองส่ว นใหญ่มีความพร้อมในการ
สนั บ สนุ น การจัดการศึกษาของบุ ตรหลาน ทาให้ เด็กมีความพร้อม เพราะได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองในทุก ๆ ด้าน เนื่องจากบริเวณที่อยู่อาศัยของนักเรียนหลายคนอยู่ ใกล้กับร้านเกม ทาให้
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นักเรียนใช้เวลาไปในทางที่ผิด ไม่สนใจการเรียน และผู้ปกครองบางส่วนต้องทางานทั้งบิดาและมารดา
บางครอบครัวมีปัญหาการหย่าร้างส่งผลให้ไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่ติดตามความประพฤติและผล
การเรียนของบุตรหลาน มีสถานศึกษาที่เป็นคู่แข่งจานวนหลายแห่ง
1.14 ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ด้านสถานศึกษา
ชื่อ
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
การแข่งขันเทควันโดเมืองกาญโอเพ่น
โรงเรียนธีรศาสตร์
2. ถ้วยรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม
โรงเรียนวิสุทธรังษี
การแข่งขันเทควันโดเมืองกาญโอเพ่น
โรงเรียนธีรศาสตร์
3. โล่เชิดชูเกียรติ ระดับ ดีเด่น
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึ กษาสี ข าวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจาปี 2557 ให้ไว้ ณ วันที่
15 เมษายน 2559
โรงเรียนธีรศาสตร์
4. เกียรติบัตรรางวัลทีมยอดเยี่ยม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก า ร แ ข่ ง ขั น เ ท ค วั น โ ด ชิ ง ถ้ ว ย สิงห์บุรี
พ ร ะ ร า ช ท า น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิ ริ น ธร รั ฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ย ชาติ สยาม
บรมราชกุม ารี The 9 th Singburi
Taekwondo Championship 25
june 2016
โรงเรียนธีรศาสตร์
6. เกียรติบัตรชนะเลิศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2
ONE DANCERCISE CHAMPIONSHIP
2016
โรงเรียนธีรศาสตร์
7. เกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง สานักงานคณะกรรมการการ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
พื้ น ฐาน (O-NET)ปี ก ารศึ ก ษา 2558
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ไว้ ณ
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม 2559
โรงเรียนธีรศาสตร์
8. ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรี โอเพ่น
พณิชยการ เพชรบุรี
ครั้งที่ 7 เพชรบุรี เมืองคนดีสามวัง ชิง
แชมป์ภาคกลาง
โรงเรียนธีรศาสตร์
9. ถ้วยคะแนนรวม
เทศบาลเมืองชะอา
การแข่งขันเทควันโดรายการ ชะอาเท
ควันโดคัพ ครั้งที่ 5

โรงเรียนธีรศาสตร์
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
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ด้านผู้บริหาร
ชื่อ
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
Opec administrator award 2017

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูดีเด่นของโรงเรียนธีรศาสตร์
ครอบครัวครูดี ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผู้ปฏิบัติงานการสอนด้วยความมุ่งมั่น
วิริยะ อุตสาหะ ครบ 25 ปี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 และกองทุน
สวัสดิการครูบ้านโป่ง
สมาคมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สังฆมณฑลราชบุรี

ด้านครู
นางจุไรพร

ชื่อ
สวัสดิ์รักษ์กุล

นายอนันต์ สัจจาศีล
นางพรกมล แสงสุระธรรม
นางผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม
นางสาวดวงตา ไผทฉันท์
นางสาวจีรนุช ทาคา
นางสาวดวงพร พุฒจิระ
นางสาวจินตนา นิสัยตรง
นางสาวศยามล ว่องแก้ว
นางกัญญา ฉายาบรรณ์

ครูเอกชนดีเด่นประจาปี 2560 ระดับ
ปฐมวัย
ครูผู้สอนดีเด่น ชั้นอนุบาล 1 ระดับ
การศึกษาปฐมวัย
ครูผู้สอนดีเด่น ชั้นอนุบาล 1 ระดับ
การศึกษาปฐมวัย
ครูผู้สอนดีเด่น ชั้นอนุบาล 3 ระดับ
การศึกษาปฐมวัย
ครูดีของหนู ชั้นอนุบาล 1 ระดับ
การศึกษาปฐมวัย
ครูดีของหนู ชั้นอนุบาล 2 ระดับ
การศึกษาปฐมวัย
ครูดีของหนู ชั้นอนุบาล 3 ระดับ
การศึกษาปฐมวัย
ครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี ระดับ
การศึกษาปฐมวัย

สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี

ด้านนักเรียน
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ชื่อ
เด็กหญิงรมณ ชูทรัพย์
เด็กหญิงสิตานัน ผลพิทักษ์
เด็กหญิงพิยดา กันธิยา
เด็กชายนครกาญจน์ เพ็งคุ้ม
เด็กชายจารุพัฒน์ วงศ์ประเสริฐ
เด็กชายรัชชานนท์ ทรัพย์สิน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันสร้างภาพ
ด้วยการ ฉีก ตัด ปะ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันปั้นดิน
น้ามัน

เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2
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บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา
2.1 ปรัชญาของโรงเรียน
Happiness”
คุณธรรม
หมายถึง
นาวิชา
หมายถึง

พัฒนาสุข

หมายถึง

2.2 คาขวัญโรงเรียน
เรียนดี
หมายถึง
มีวินัย

หมายถึง

น้าใจนักกีฬา หมายถึง
ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง
2.3 สีประจาโรงเรียน

“คุณธรรมนาวิชาพัฒนาสุข”“Morality Generates Wisdom and
คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ คุณธรรมทางศาสนาและคุณธรรมเทววิทยา
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ในการ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนางานอาชีพและ
คุณภาพชีวิตส่วนตนสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน
ชาญฉลาด และเป็นประชาธิปไตย
สามารถนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับไป
พัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มีความสุข
“เรียนดี มีวินัย น้าใจนักกีฬา ใฝุหาคุณธรรม”
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรในแต่ละชั้นปี และมีผล
การเรียนผ่านเกณฑ์
นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
นักเรียนรู้จักตนเอง ยอมรับผู้อื่น และ รู้รักสามัคคี
นักเรียนดารงชีวิตด้วยคุณธรรมพื้นฐาน คือรอบคอบ กล้าหาญ
มัธยัสถ์ และ ยุติธรรม
สีขาว

-

น้าเงิน

ดอกไม้ประจาโรงเรียน

มงคลความหมาย
นับเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความโดดเด่น เพราะดอกจะมีสีสดสวยและมีกลีบดอกบางเบา ผู้ที่พบเห็นจะเกิด
ความสบายใจ ทาให้มีความสดใส ร่าเริง และมีชีวิตที่เฟื่องฟูรุ่งเรือง เช่นเดียวกับการเติบโตของเฟื่องฟูา
2.4 วิสัยทัศน์โรงเรียน ( พ.ศ. 2556 – 2560 )
โรงเรี ย นธีร ศาสตร์ มุ่ งพัฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี มี คุณธรรม จริยธรรม และ จิ ตสาธารณะ จัดการศึ กษา
สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 ดาเนินชีวิตอย่าง
เป็นสุขในสังคม และประชาคมอาเซียน
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2.5 วิสัยทัศน์ของระดับปฐมวัย ( พ.ศ. 2556 – 2560 )
โรงเรียนธีรศาสตร์ระดับการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนานักเรียนเป็นสาคัญ ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
จัดการศึกษาสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ และแนวการจัดการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 มีทักษะชีวิตที่ดี
มีความพอเพียงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีพัฒนาการสมวัย
2.6 พันธกิจมาจากตราสารจัดตั้ง หมวดที่ 2 ข้อ 5
1. เพือ่ จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงการจัดการศึกษาใน
รูปแบบ ประเภท และระดับการศึกษาต่างๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมทะนุบารุงกิจการทางด้านศาสนา และจัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิก
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตาม
หลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
3. เพื่อจัดการศึกษารวมทั้งจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
4. เพื่อให้บริการสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการอื่น
ให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชนเช่น อุปกรณ์การศึกษา
สถานที่ อาหาร สุขภาพอนามัย รถรับ-ส่งนักเรียน การดนตรี การกีฬา สระว่ายน้า และ ศาสน
สถาน เป็นต้น
5. เพื่อจัดการศึกษาอบรมแก่เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีการศึกษาอบรมที่ดี และได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม
6. เพื่อให้บริการที่พักอาศัย แก่ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
7. เพื่อระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
8. เพื่อดาเนินการทานิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียนตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทา
ได้ เช่น การกู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ การจานอง จานา การให้ได้มา
หรือจาหน่ายออกไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์
2.7 เป้าหมาย
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
5. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. แนวการจัดการศึกษา
8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
9. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
11. การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
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2.8 การบริหารจัดการตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ที่มาของเอกลักษณ์โรงเรียนธีรศาสตร์
มีแหล่งที่มาและกรอบแนวคิดพื้นฐานหลายส่วนได้แก่ ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ คุณธรรม นาวิชา
พั ฒ นาสุ ข ” และวิ สั ย ทั ศ น์ ข องโรงเรี ย นที่ ว่ า “ โรงเรี ย นธี ร ศาสตร์ มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย น ให้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและจิตสาธารณะจัดการศึกษาสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ดาเนินชีวิต
อย่างเป็นสุขในสังคม และประชาคมอาเซียน
2.9 กรอบความคิดของเอกลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนคาทอลิกมีวัดแม่พระถวายองค์ในวิหารที่ตั้งหน้าโรงเรียนเป็นอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม พวกเราทุกคนได้รับการปลูกฝังความเชื่อศรัทธาต่อความดี ตามแนวทางคาสอนคริสต์ศาสนา
เป็ น แบบอย่ างที่ ดีซึ่งกั น และกั น ในครอบครั ว ธีรศาสตร์มานานถึง 48 ปี ภายใต้ปรัช ญาของโรงเรีย นที่ว่ า
“คุณ ธรรม น าวิ ชา พัฒ นาสุ ข ” ซึ่ง หมายความถึ งการพัฒ นาตนเองเสริมสร้างให้ เ ป็นคนดี มีค วามรู้
ความสามารถ เพื่อตนเองและสังคมที่มีความสุข เมื่อมาถึงยุคที่ต้องประกาศจุดยืนที่เปูาหมายการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ ในฐานะที่เป็นการยืนยันความรักพระ และรักเพื่อนมนุษย์ ตามหลักคาสอนใน
คริสต์ศาสนา ดังนั้นจึงเป็นที่มา และความหมายอัตลักษณ์โรงเรียนธีรศาสตร์ ว่า “แบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรัก
และรับใช้”
2.10 ความเชื่อมโยงของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งเน้นที่จะสานต่อปณิธานจากจุดเริ่มต้นที่เชื่อศรัทธาต่อความดี สู่การเสริมสร้าง
นักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข (มีพัฒนาการ ใฝุดี ใฝุรู้ และอยู่อย่างพอเพียง) อย่างยั่งยืน คณะ
ผู้บริหาร คณะครู และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอบรมจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้ความ
ตั้งใจที่ว่า “ลูกใครไม่สาคัญ ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก ฟูมฟักรักพันผูก จะสอนลูกเป็นคนดี ” ดังนั้น โรงเรียน
ธีรศาสตร์จึงเน้นให้นักเรียน “ดี” ก่อนเมื่อดีแล้วจะเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงที่จะเสริมสร้าง
“เก่ง” และ “อยู่กับคนอื่นอย่างมีความสุข” ไม่ได้เน้นการแข่งขัน แต่มุ่ง “แบ่งปันควบคู่กับการเสริมสร้าง”
ความดี ความรู้และความสุขอย่างต่อเนื่องนาสู่การจัดบรรยากาศที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน ตาม
หลักธรรมคริสต์ศาสนาที่เป็นพื้นฐานสู่บรรยากาศที่เสริมสร้ างการใฝุเรียนใฝุรู้ของโรงเรียนตามเอกลักษณ์ คือ
วัฒนธรรมองค์กร ที่ว่า “ครอบครัวธีรศาสตร์...ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม”
2.11 อัตลักษณ์ธีรศาสตร์ คือ “แบ่งปัน...ด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้”
ไม้กางเขน
: ความหมายของการแบ่งปัน
การแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธีรศาสตร์ เชื่อมโยงกับไม้กางเขนซึ่งมีสอง
ด้านที่ควบคู่กั น หมายถึง การเสริ มสร้างตนเองควบคู่ กับการแบ่งปั นความดี
ความรู้และความสุขแก่คนอื่นอย่างต่อเนื่อง
แม่พระ
: องค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของการแบ่งปัน
แม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของการแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธีร
ศาสตร์ที่เสริมสร้างและแบ่งปันความดี ความรู้ และความสุข ด้วยจิตอาสาบน
พื้นฐานของความรักพระ และปฏิบัติความรักต่อเพื่อนมนุษย์
ธงชาติไทย
: ความสานึกความเป็นไทย
การแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธี รศาสตร์เป็นการแบ่งปันด้วยจิตสานึกต่อ
คุณค่าและเอกลักษณ์ไทยภายใต้สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
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บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
เอกลักษณ์โรงเรียน คือ “ครอบครัวธีรศาสตร์ ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม”
ธีรศาสตร์
ผลงานที่แสดงถึงวัฒนธรรมองค์กร ระดับอนุบาล คือ “การไหว้”
2.12 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความรู้ มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย มี
ทักษะชีวิตที่ดี มีความพอเพียงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรดังนี้
ด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
ด้านอารมณ์ - จิตใจ
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
ด้านสังคม
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ
ด้านสติปัญญา
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

20 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
2.13 สภาพความสาเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ / กิจกรรม
1.1 ร้ อ ยละ 96 นั ก เรี ย นมี น้ าหนั ก 1. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 ร้ อ ยละ 96 นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการ 2. โครงการทัศนศึกษา
เคลื่อนไหวตามวัย
1.3 ร้ อ ยละ 96 นั ก เรี ย นมี สุ ข นิ สั ย ใน 3. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี
การดูแลสุขภาพของตน
- งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด
- งานอาหารดีชีวีสดใส
- งานออกกาลังกาย
1.4 ร้อยละ 96 นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยง 4. โครงการหนูน้อยหรรษา
ต่อสภาวะที่เสี่ย งต่อโรค อุบัติเหตุ - งานกีฬาภายในระดับปฐมวัย
ภัยและสิ่งเสพติด
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส
- งานวันเด็ก
5. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษ
ที่ 21
- งานดูแลความปลอดภัยของเด็ก
2.1 นักเรียนร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึก 1. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ที่ดีต่อตนเอง
- ประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
- งานจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
- งานจัดบรรยากาศวันคริสต์มาส
2.2 นั ก เรี ย นมี ค วามมั่ น ใจและกล้ า 4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
แสดงออก
- กิจกรรมจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
- กิจกรรมนิเทศการสอน
- กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน
- กิจกรรมรักการอ่าน
5. โครงการทัศนศึกษา
6. โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้
7. โครงการหนูน้อยหรรษา
- งานกีฬาภายในระดับปฐมวัย
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส
- งานวันเด็ก
8. โครงการวันกตัญญู
- งานวันไหว้ครู

ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ
วิชาการ
กิจการ

สัมพันธ์ชุมชน

บุคคล

วิชาการ
วิชาการ
จิตตาภิบาล
วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ
สัมพันธ์ชุมชน

สัมพันธ์ชุมชน
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บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
2.13 สภาพความสาเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560
- งานวันแม่
- งานวันพ่อ
2.3 นั ก เรี ย นสามารถควบคุ ม อารมณ์ 9. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด
วิชาการ
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
10. โครงการวันบัณฑิตน้อย
วิชาการ
11. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
วิชาการ
2.4 นักเรี ยนชื่น ชม ศิล ปะ ตนตรี การ 12. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
วิชาการ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
13. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
วิชาการ
14. โครงการคุณหนูรอบรู้
วิชาการ
15. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์
อาคารสถานที่
อนุบาลน่าอยู่
3.1 นั ก เรี ย นมี วินั ย รั บ ผิ ดชอบเชื่ อ ฟั ง 1. โครงการขวัญและกาลังใจ
บุคคล
คาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
- งานวันกตัญญูคณะผู้บริหาร
2. โครงการวันบัณฑิตน้อย
วิชาการ
3. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
วิชาการ
3.2 นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต
4. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
วิชาการ
ช่วยเหลือ แบ่งปัน
5. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด
วิชาการ
6. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
วิชาการ
7. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์
อาคารสถานที่
อนุบาลน่าอยู่
8. โครงการอาสาทาดี
จิตตาภิบาล
- งานบันทึกความดี
- งานนักประหยัดตัวน้อย
3.3 นักเรียนเล่นและทางานกับผู้อื่นได้ 9. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี
วิชาการ
10. โครงการคุณหนูรอบรู้
วิชาการ
11. โครงการทัศนศึกษา
วิชาการ
12. โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาความรู้
วิชาการ
13. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บุคคล
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษ
ที่ 21
- งานดูแลความปลอดภัยของเด็ก
14. โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ
กิจการ
- งานตรงต่อเวลา
- งานเด็กดีมีมารยาท
- งานระเบียบดีมีเสน่ห์
3.4 นักเรียนประพฤติตนตามวัฒนธรรม 15. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
วิชาการ
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

22 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
สภาพความสาเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ /งาน/กิจกรรม
16. โครงการหนูน้อยหรรษา
- งานกีฬาภายในระดับปฐมวัย
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส
- งานวันเด็ก
17. โครงการวันกตัญญู
- งานวันไหว้ครู
- งานวันแม่
- งานวันพ่อ
18. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
- งานวันวิสาขบูชา
- งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- งานวันลอยกระทง
19. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
- งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา
- งานเรียนคาสอน
4.1 นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
1. โครงการคุณหนูรอบรู้
ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
2. โครงการทัศนศึกษา
เรียนรู้
3. โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาน ความรู้
4.2 นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยว 4. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด
กับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์ 5. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
การเรียนรู้
6. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ
- งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะอ่านและการ
เขียน
7. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4.3 นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ท า ง ภ า ษ า ที่ 8. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
เหมาะสมกับวัย
4.4 นักเรี ย นมีทักษะกระบวนการทาง 9. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไทย
4.5 นักเรียนมีจินตนาการและความคิด 10. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี
สร้างสรรค์
11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
- งานจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
- งานนิเทศการสอน

ผู้รับผิดชอบ
สัมพันธ์ชุมชน

สัมพันธ์ชุมชน

สัมพันธ์ชุมชน

จิตตาภิบาล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
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บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพความสาเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
- งานผลิตสื่อการเรียนการสอน
- งานวิจัยในชั้นเรียน
12. โครงการวันบัณฑิตน้อย
วิชาการ
13. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
จิตตาภิบาล
5.1 ครู เ ข้ า ใจปรั ช ญา หลั ก การและ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วิชาการ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
ป ฐ ม วั ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ม า 2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
วิชาการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
- งานจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ 3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
บุคคล
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
- งานจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
ป ฐ ม วั ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ จั ด
- งานนิเทศการสอน
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
- งานผลิตสื่อการเรียนการสอน
หลากหลายสอดคล้ อ งกั บ ความ
แตกต่าง
5.3 ครู บ ริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นที่ ส ร้ า ง 4. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่า
วิชาการ
วินัยเชิงบวก
อยู่
- งานห้องเรียนน่าอยู่
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะ
5. โครงการคุณหนูรอบรู้
วิชาการ
สมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน 6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วิชาการ
พัฒนาการของเด็กอย่างหลาก
ปฐมวัย
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนา
การของเด็กแก่ผู้ปกครอง
5.6 ครู วิ จั ย และพั ฒ นาการจั ด การ 7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
วิชาการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
- งานวิจัยในชั้นเรียน
การปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ 8. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
วิชาการ
ได้ ตลอดเวลา
9. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี
วิชาการ
10. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
วิชาการ
5.8 ครู มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เด็ ก และ 11. โครงการพบผู้ปกครอง
วิชาการ
ผู้ปกครอง
- งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่
ระดับปฐมวัย
- งานพบผู้ปกครอง
12. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
สัมพันธ์ชุมชน

24 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
สภาพความสาเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ / กิจกรรม
5.9 ครูมีวุฒิ และความรู้ความสามารถ 13. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ในด้านการศึกษาปฐมวัย
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
ศตวรรษที่ 21
- งานปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
- งานอบรมสัมมนา
- งานศึกษา ดูงาน
- งานส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- งานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
5.10 ครู จั ด ท าสารนิ ทั ศ น์ และน ามา 14. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาล
ไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์
น่าอยู่
- งานรักษ์สิ่งแวดล้อม
- งานห้องเรียนน่าอยู่
- งานห้องน้าน่าใช้สบายใจเมื่อเข้า
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลัก
1. โครงการขวัญและกาลังใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
- งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล
- งานสวัสดิการโรงเรียน
- งานพักผ่อนประจาปี
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นาและ 2. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ ใ ช้ ข้ อ มู ล ก า ร
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
ประเมิน ผลหรื อ การวิจั ย เป็ น ฐาน
ศตวรรษที่ 21
คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
- งานปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
6.4 ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การ - งานอบรมสัมมนา
การศึ กษาให้ บ รรลุ เ ปู า หมายตาม - งานศึกษา ดูงาน
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- งานส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- งานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
6.6 ผู้ บ ริ ห ารให้ ค าแนะน าค าปรึ ก ษา
ทางวิ ช าการและเอาใจใส่ ก ารจั ด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา

ผู้รับผิดชอบ
บุคคล

อาคารสถานที่

บุคคล

บุคคล
บุคคล

โรงเรียนธีรศาสตร์
บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพความสาเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
6.7 เด็กผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
7.1 มี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ของ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วิชาการ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้ ปฐมวัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการวันบัณฑิตน้อย
วิชาการ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก 3. โครงการพบผู้ปกครอง
วิชาการ
ฝุ า ยตระหนั ก และเข้ า ใจการจั ด - งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่
การศึกษาปฐมวัย
ระดับปฐมวัย
- งานพบผู้ปกครอง
7.3 จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วิชาการ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการ ปฐมวัย
จัดการศึกษาปฐมวัย
7.4 สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและแสวงหา 5. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
สัมพันธ์ชุมชน
ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองชุ ม ชน
และท้องถิ่น
7.5 จั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ 6. โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ –
อาคารสถานที่
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ครุภัณฑ์
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 1. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
วิชาการ
ของสถานศึกษา
ภายใน
8.2 จั ด ท า แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม 2. โครงการงบประมาณอนุบาล
งบประมาณ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสารสนเทศ
ธุรการ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ปฐมวัย
ตามมาตรฐ าน การศึ ก ษาขอ ง
สถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานคุณภาพภายใน
8.5 ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
8.6 น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
8.7 จั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น
รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายใน
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26 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
สภาพความสาเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ / กิจกรรม
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
1. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
2. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
สถานศึกษา
3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษ
ที่ 21
- งานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
4. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
- งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายใน
โรงเรียน
9.2 มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น 5. โครงการพบผู้ปกครอง
ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง - งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่
สถานศึ ก ษากั บ ครอบครั ว ชุ ม ชน
ระดับปฐมวัย
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- งานพบผู้ปกครอง
6. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
7. โครงการเผยแพร่ข่าวสาร
10.1 จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็ก ให้ 1. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี
บ ร ร ลุ ต า ม เ ปู า ห ม า ย ป รั ช ญ า 2. โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการ
- งานเด็กดีมีมารยาท
ศึกษาปฐมวัยขอสถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย
11.1 จั ด โครงการกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ 2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
จัดการศึกษาปฐมวัย
ประเทศไทย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเปูาหมาย 1. โครงการคุณหนูรอบรู้
2. โครงการทัศนศึกษา
3. โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้

ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ
วิชาการ
บุคคล

จิตตาภิบาล
วิชาการ

สัมพันธ์ชุมชน
ธุรการ
วิชาการ
กิจการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

โรงเรียนธีรศาสตร์ 27
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ

บทที่ 3
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ
3.1 รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ จาแนกตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ว/ด/ป
ที่ดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560

งบประมาณ (บาท)
โรงเรียน สนับสนุน
7,000
1,000
800
3,800
700
700
เงินสนับสนุน
-

นางกัญญา
นางกัญญา
นางกัญญา
นางอนงค์
นางกัญญา
นางกัญญา
นางกัญญา

3. โครงการพบผู้ปกครอง
3.1 งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ระดับปฐมวัย
3.2 งานพบผู้ปกครอง
4. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
5. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
7. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7.1 งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ
7.2 งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียน
8. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย
9. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี

29 พฤษภาคม 2560
3 มิถุนายน 2560

4,000
3,000

-

นางอนงค์
นางอนงค์

21 สิงหาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560

1,000
7,400
3,000
700

-

นางอนงค์
นางสาวดวงพร
นางจินตนา
นางสาวดวงพร

16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560

3,300
2,300
1,000

-

นางกัญญา
นางกัญญา
นางกัญญา

16 พฤษภาคม 2560

5,000

-

นางสาวดวงพร

3 กรกฎาคม 2560

-

10. โครงการคุณหนูรอบรู้

1 พฤศจิกายน 2560

-

11. โครงการทัศนศึกษา

4 กันยายน 2560

-

โครงการ/งาน/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
1.1 งานจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
1.2 งานนิเทศการสอน
1.3 งานผลิตสื่อการเรียนการสอน
1.4 งานวิจัยในชั้นเรียน
1.5 งานพัฒนาทักษะ / พรสวรรค์
2. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด

ของรัฐบาล

ผู้รับผิดชอบ

เงินสนับสนุน นางจินตนา
ของรัฐบาล
เงินสนับสนุน นางอนงค์
ของรัฐบาล
เงินสนับสนุน นางกัญญา
ของรัฐบาล

28 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มงานบริหารวิชาการ (ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม

ว/ด/ป
ที่ดาเนินการ
17 มกราคม 2561

12. โครงการเปิดบ้านวิชาการ คาราวาน
ความรู้
13. โครงการวันบัณฑิตน้อย
1 กุมภาพันธ์ 2561
14. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษปฐมวัย 16 พฤษภาคม 2560
15. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
16 พฤษภาคม 2560

งบประมาณ (บาท)
โรงเรียน สนับสนุน
12,000
-

นางกัญญา

7,000
700
3,000

นางอนงค์
นางสาวดวงพร
นางสาวดวงพร

-

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
1.

โครงการโปร่งใสได้คุณภาพ

ว/ด/ป
ที่ดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560

งบประมาณ (บาท)
โรงเรียน สนับสนุน
400
-

ว/ด/ป
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ (บาท)
โรงเรียน สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศยามล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โครงการ/งาน/กิจกรรม
งานกิจการ
1. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี
1.1 งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด
1.2 งานอาหารดีชีวีสดใส
1.3 งานออกกาลังกาย
2. โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ
2.1 งานตรงต่อเวลา
2.2 งานเด็กดีมีมารยาท
2.3 งานระเบียบดีมีเสน่ห์
3. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
งานอาคาร สถานที่
4. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ อนุบาลน่า
อยู่
3.1 งานรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.2 งานปลอดภัยไว้ก่อน
3.3 งานห้องเรียนน่าอยู่
3.4 งานห้องน้าน่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า
5. โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ

16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
14 กุมภาพันธ์ 2561

1,300
400
500
400
1,000
300
350
350
6,000

-

นางสาววรรณา (วัง)
นางสาววรรณา (วัง)
นางสาววรรณา (วัง)

16 พฤษภาคม 2560

2,800

-

นางสมใจ

16 พฤษภาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560

2,200
200
200
200
12,000

-

นางสมใจ,นางสาวกานดา

นางพรกมล
นางสาวดวงตา
นางพรกมล
นางผ่องพรรณ
นางผ่องพรรณ
นางสาวดวงตา

นางสาวเตือนตา
นางสาวเตือนตา
นางสมใจ
นายอนันต์

โรงเรียนธีรศาสตร์ 29
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ต่อ)
โครงการ/งาน/กิจกรรม
งานสัมพันธ์ชุมชน
6. โครงการหนูน้อยหรรษา
6.1 งานกีฬาสีภายในระดับปฐมวัย
6.2 งานวันรื่นเริงคริสต์มาส
6.3 งานวันเด็ก
7. โครงการวันกตัญญู
7.1 งานวันไหว้ครู
7.2 งานวันแม่
7.3 งานวันพ่อ
8. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
8.1 งานวิสาขบูชา
8.2 งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
8.3 งานวันลอยกระทง
9. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
งานธุรการ
10. โครงการเผยแพร่ข่าวสาร
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสารสนเทศ
กลุ่มงานบริหารบุคคล

ว/ด/ป
ที่ดาเนินการ
17 กรกฎาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560
12 ธันวาคม 2560
3 มกราคม 2561
15 มิถุนายน 2560
15 มิถุนายน 2560
1 สิงหาคม 2560
22 พฤศจิกายน 2560
16 พฤษภาคม 2560
2 พฤษภาคม 2560
3 กรกฎาคม 2560
1 ตุลาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560

45,000
20,000
14,000
11,000
5,000
500
2,500
2,000
4,000
400
1,300
2,300
3,000

-

16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560

3,000
700

-

ว/ด/ป
ที่ดาเนินการ
1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกาปฏิบัติงาน 16 พฤษภาคม 2560
บุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21
1.1 งานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากร
16 พฤษภาคม 2560
1.2 งานการอบรม สัมมนา
16 พฤษภาคม 2560
1.3 งานศึกษา ดูงาน
16 พฤษภาคม 2560
1.4 งานการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
16 พฤษภาคม 2560
1.5 งานการดูแลความปลอดภัยของเด็ก
16 พฤษภาคม 2560
1.6 งานส่งเสริมทักษะเพื่อการสื่อสาร
16 พฤษภาคม 2560
2. โครงการขวัญและกาลังใจ
16 พฤษภาคม 2560
2.1 งานวันกตัญญูคณะผู้บริหาร
29 มิถุนายน 2560
2.2 งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล
16 พฤษภาคม 2560
2.3 งานสวัสดิการโรงเรียน
16 พฤษภาคม 2560
2.4 งานพักผ่อนประจาปี
1 พฤศจิกายน 2560
3. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข
16 พฤษภาคม 2560
โครงการ/งาน/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
โรงเรียน สนับสนุน

-

งบประมาณ (บาท)
โรงเรียน สนับสนุน
23,200
700
9,000
12,000
600
600
300
12,000
500
500
10,000
1,000
700

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
นางสาวไพรินทร์
นางสาวไพรินทร์
นางสาวไพรินทร์
นางสาวไพรินทร์
นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
นางสาวจินดารัตน์
นางสาวสุอังคณา
นางสาวสุอังคณา
ผู้รับผิดชอบ
นางจุไรพร

-

นางสาววรรณา (แซ่)
นางสาววรรณา (แซ่)
นางสาววรรณา (แซ่)

-

นางสาววรรณา (แซ่)
นางอัมพร
นางสาววรรณา (แซ่)
นางสาววรรณา (แซ่)

นางอัมพร
นางจุไรพร
นางจุไรพร

นางจุไรพร
นางอัมพร

30 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาลปฐมวัย
โครงการ/งาน/กิจกรรม
1. โครงการเรียนรูเ้ กี่ยวกับคริสต์ศาสนา
1.1 งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา
1.2 งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายใน
โรงเรียน
1.3 งานเรียนคาสอน
1.4 งานการจัดบรรยากาศวันคริสต์มาส
2. โครงการอาสาทาดี
2.1 งานบันทึกความดี
2.2 งานนักประหยัดตัวน้อย

ว/ด/ป
ที่ดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
15 พฤศจิกายน 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560

งบประมาณ (บาท)
โรงเรียน สนับสนุน
2,000
300
600
500
600
700
500
200

-

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรนุช
นางสาวจีรนุช
นางสาวจีรนุช
นางสาวจีรนุช
นางสาวจีรนุช
นางสาวจีรนุช
นางสาวจีรนุช
นางสาวจีรนุช

3.2 รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ จาแนกตามเป้าหมายของสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 1 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ยุทธศาสตร์
1.1 นั ก เรี ย นมี น้ าหนั ก ส่ ว นสู ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ก า ร
เคลื่อนไหวตามวัย
1.3 นั ก เรี ย นมี สุ ข นิ สั ย ในการ
ดูแล สุขภาพของตน
1.4 นั ก เรี ย นรู้ จั ก หลี ก เลี่ ย งต่ อ
ส ภ า ว ะ ที่ เ สี่ ย ง ต่ อ โ ร ค
อุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด

โครงการ/งาน/กิจกรรม
1.โครงการทัศนศึกษา
2.โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
ศตวรรษที่ 21
- งานดูแลความปลอดภัยของเด็ก
4.โครงการหนูน้อยสุขภาพดี
- งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด
- งานอาหารดีชีวีสดใส
- งานออกกาลังกาย
5.โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ อนุบาล
น่าอยู่
- งานรักษ์สิ่งแวดล้อม
- งานปลอดภัยไว้ก่อน
6.โครงการหนูน้อยหรรษา
- งานกีฬาภายในระดับปฐมวัย
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส
- งานวันเด็ก

สภาพความ
งบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
เงิน
95

สนับสนุน
จากรัฐบาล

ผู้รับผิดชอบ
นางกัญญา

95
95

3,300
23,200

นางสาวดวงพร
นางจุไรพร

95

1,300

นางสาววรรณา

95

2,800

นางสมใจ

95

45,000

นางสาวชุติมา

โรงเรียนธีรศาสตร์ 31
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
เป้าหมายที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน/กิจกรรม

2.1 นั ก เรี ย นร่ า เริ ง แจ่ ม ใส มี 1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ปฐมวัย
2.2 นั ก เรี ย นมี ค วามมั่ น ใจและ
- กิจกรรมจัดทาแผนการ
กล้าแสดงออก
จัดประสบการณ์
2.3 นั ก เรี ย นสามารถควบคุ ม
- กิจกรรมนิเทศการสอน
อารมณ์ ต นเองได้ เ หมาะสม
- กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน
กับวัย
- กิจกรรมรักการอ่าน
2.4 นักเรียนชื่นชม ศิลปะ ตนตรี 2. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด
ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว แ ล ะ รั ก
ธรรมชาติ
3. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
4. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
5. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี

สภาพความ
งบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
95
7,000

ผู้รับผิดชอบ
นางกัญญา

95

เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล

นางกัญญา

95
95
95
95

7,400
3,000
3,300

นางสาวดวงพร
นางจินตนา
นางกัญญา
นางจินตนา

เงิน
สนับสนุน
จารัฐบาล
เงิน
สนับสนุน
จารัฐบาล
เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล

7. โครงการคุณหนูรอบรู้

95

นางอนงค์

8. โครงการทัศนศึกษา

95

9. โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาน
ความรู้
10. โครงการวันบัณฑิตน้อย

95

12,000

นางกัญญา

95

7,000

นางอนงค์

11. โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
12. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์
อนุบาลน่าอยู่
13. โครงการหนูน้อยหรรษา
- งานกีฬาภายในระดับปฐมวัย
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส
- งานวันเด็ก

95

3,000

นางสาวดวงพร

95

2,800

นางสมใจ

95

45,000

นางสาวชุติมา

นางกัญญา

32 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
เป้าหมายที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน/กิจกรรม
14. โครงการวันกตัญญู
- งานวันไหว้ครู
- งานวันแม่
- งานวันพ่อ
15. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
- งานจัดบรรยากาศวันคริสต์มาส

สภาพความ
งบ
ผู้รับผิดชอบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
95
5,000 นางสาวไพรินทร์

95

2,000

นางสาวจีรนุช

เป้าหมายที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์
3.1 นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ
เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่
ครูอาจารย์
3.2 นักเรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 นักเรียนเล่นและทางานกับ
ผู้อื่นได้
3.4 นักเรียนประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
1. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด

สภาพความ
งบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
เงิน
95

สนับสนุน
จากรัฐบาล

ผู้รับผิดชอบ
นางกัญญา

2. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
3. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
4. โครงการขวัญและกาลังใจ
- งานวันกตัญญูคณะผู้บริหาร
5. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี

95
95
95

7,400
3,000
12,000

นางสาวดวงพร
นางจินตนา
นางสาววรรณา

95

นางจินตนา

6. โครงการคุณหนูรอบรู้

95

7. โครงการทัศนศึกษา

95

เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล
เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล
เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล

8. โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาน
ความรู้
9. โครงการวันบัณฑิตน้อย
10. โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
11. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
ศตวรรษที่ 21
- งานดูแลความปลอดภัยของเด็ก

95

12,000

นางกัญญา

95
95

7,000
3,000

นางอนงค์
นางสาวดวงพร

95

23,200

นางจุไรพร

นางอนงค์
นางกัญญา

โรงเรียนธีรศาสตร์ 33
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
เป้าหมายที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม (ต่อ)
ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน/กิจกรรม
12. โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ
- งานตรงต่อเวลา
- งานเด็กดีมีมารยาท
- งานระเบียบดีมีเสน่ห์
13. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
14. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์
อนุบาลน่าอยู่
15. โครงการหนูน้อยหรรษา
- งานกีฬาภายในระดับปฐมวัย
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส
- งานวันเด็ก
16. โครงการวันกตัญญู
- งานวันไหว้ครู
- งานวันแม่
- งานวันพ่อ
17. โครงการสิบสานวัฒนธรรมไทย
- งานวันวิสาขบูชา
- งานวันอาสาฬหบูชา/วัน
เข้าพรรษา
- งานวันลอยกระทง
18. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
- งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา
- งานเรียนคาสอน
19. โครงการอาสาทาดี
- งานบันทึกความดี
- งานนักประหยัดตัวน้อย

สภาพความ
งบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
95
1,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวดวงตา

95
95

6,000
2,800

นางสาวดวงตา
นางสมใจ

95

45,000

นางสาวชุติมา

95

5,000

นางสาวไพรินทร์

95

4,000

นางสาวกัญญาภัค

95

2,000

นางสาวจีรนุช

95

700

นางสาวจีรนุช

34 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
เป้าหมายที่ 4 นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ยุทธศาสตร์
4.1 นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว ซักถาม อย่างตั้งใจ
และรักการเรียนรู้
4.2 นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้
4.3 นักเรียนมีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัยมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.4 นักเรียนมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

โครงการ/งาน/กิจกรรม
1.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย
2.โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด

สภาพความ
งบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
95
5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวดวงพร

95

เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล

นางกัญญา

3.โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
4.โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
5.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ
- งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะอ่าน
และการเขียน
6.โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี

95
95
95

7,400
3,000
3,300

นางสาวดวงพร
นางจินตนา
นางกัญญา

95

เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล

นางจินตนา

7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปฐมวัย
- งานจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์
- งานนิเทศการสอน
- งานผลิตสื่อการเรียนการสอน
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- งานพัฒนาทักษะ/พรสวรรค์
8.โครงการคุณหนูรอบรู้

95

7,000

นางกัญญา

95

นางอนงค์

9.โครงการทัศนศึกษา

95

เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล
เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล

10.โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาน
ความรู้
11.โครงการวันบัณฑิตน้อย

95

12,000

นางกัญญา

95

7,000

นางอนงค์

12.โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

95

3,000

นางสาวดวงพร

13.โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ ศาสนา

95

2,000

นางสาวจีรนุช

นางกัญญา

โรงเรียนธีรศาสตร์ 35
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
ป้าหมายที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สภาพความ
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ 1. โครงการพบผู้ปกครอง
95
4,000
นางอนงค์
และธรรมชาติ ข องการจั ด
- งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย แ ล ะ
เข้าใหม่ระดับปฐมวัย
สามารถน ามาประยุ กต์ ใช้
- งานพบผู้ปกครอง
ในการจัดประสบการณ์
2. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
95
3,000
นางจินตนา
5.2 ค รู จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด
เงิน
95
นางจินตนา
ประสบการณ์ที่ สอดคล้ อง 3. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี
สนับสนุน
กั บ ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
จากรัฐบาล
ปฐมวั ย และ สามารถจั ด
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
95
700
นางสาวดวงพร
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่
ปฐมวัย
หลากหลายสอดคล้ อ งกั บ
5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
95
7,000
นางกัญญา
ความแตกต่าง
ปฐมวัย
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่
- งานจัดทาแผนการจัด
สร้างวินัยเชิงบวก
ประสบการณ์
5.4 ครู ใ ช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่
- งานนิเทศการสอน
เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ
- งานผลิตสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาการของเด็ก
- งานวิจัยในชั้นเรียน
5.5 ครู ใ ช้เ ครื่ องมื อการวัด และ
- งานพัฒนาทักษะ/พรสวรรค์
ประเมิน พัฒนาการของเด็ก
6. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
95
7,400
นางสาวดวงพร
อย่ างหลากหลายและสรุ ป
รายงานผลพั ฒ นาการของ 7. โครงการคุณหนูรอบรู้
เงิน
95
นางอนงค์
เด็กแก่ผู้ปกครอง
สนับสนุน
จากรัฐบาล
5.6 ค รู วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
95
23,200
นางจุไรพร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ต น 8. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
รับผิดชอบและ ใช้ผลในการ
ศตวรรษที่ 21
ปรับการจัดประสบการณ์
- งานปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
- งานอบรมสัมมนา
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา
- งานศึกษา ดูงาน
5.8 ครู มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เด็ ก
- งานส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และผู้ปกครอง
- งานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
5.9 ค รู มี วุ ฒิ แ ล ะ ค ว า ม รู้
การสื่อสาร
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ด้ า น
การศึกษาปฐมวัย

36 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
เป้าหมายที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ต่อ)
สภาพความ
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
5.10 ครู จั ด ท าสารนิ ทั ศ น์ แ ละ 9. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์
95
2,800
นางสมใจ
น ามา ไตร่ ต รองเพื่ อ ใช้ อนุบาลน่าอยู่
ประโยชน์
- งานรักษ์สิ่งแวดล้อม
- งานห้องเรียนน่าอยู่
- งานห้องน้าน่าใช้สบายใจเมื่อเข้า
10. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
95
3,000 นางสาวจินดารัตน์
โรงเรียน
เป้าหมายที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สภาพความ
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ/งาน/กิจกรรม
สาเร็จ (%) ประมาณ
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ 1. โครงการขวัญและกาลังใจ
95
12,000
ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
- งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล
ปฐมวัย
- งานสวัสดิการโรงเรียน
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
- งานพักผ่อนประจาปี
6.3 ผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้น 2. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข
95
700
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.4 ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ
6.5 ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห าร
จั ดการ การศึกษาให้ บ รรลุ
เป้ า หมายตามแผนพั ฒ นา
คุณภาพสถานศึกษา
6.6 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
6.7 ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ ค า แ น ะ น า
คาปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา
6.8 เด็กผู้ปกครองและชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณา

นางอัมพร

โรงเรียนธีรศาสตร์ 37
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
เป้าหมายที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ต่อ)
สภาพความ
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
พึ ง พ อ ใ จ ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการการศึกษาปฐมวัย
เป้าหมายที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึ ก ษาและน าสู่
ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน
ร่ ว มทุ ก ฝ่ า ยตระหนั ก และ
เข้ า ใจการจั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนั ก รู้ แ ละความเข้า ใจ
ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ปฐมวัย
7.4 สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและ
แสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ
ผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น
7.5 จั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวก
เพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก อย่ า งรอบ
ด้าน

โครงการ/งาน/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย
2. โครงการพบผู้ปกครอง
- งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
เข้าใหม่ระดับปฐมวัย
- งานพบผู้ปกครอง
3. โครงการวันบัณฑิตน้อย

สภาพความ
งบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
95
700

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวดวงพร

95

4,000

นางอนงค์

95

7,000

นางอนงค์

4. โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ –
ครุภัณฑ์

95

12,000

นางอนันต์

5. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

95

3,000

นางสาวจินดารัตน์

เป้าหมายที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
สภาพความ
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษา 1. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
100
700
นางสาวดวงพร
ปฐมวัยของสถานศึกษา
ภายใน
8.2 จั ด ท าและด าเนิ น การตาม 2. โครงการงบประมาณอนุบาล
95
400
นางสาวศยามล
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
95
700 นางสาวสุอังคณา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
สารสนเทศปฐมวัย

38 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
เป้าหมายที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ต่อ)
สภาพความ
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น 1. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
100
700
นางสาวดวงพร
การศึกษาของสถานศึกษา
ภายใน
8.3 จั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ 2. โครงการงบประมาณอนุบาล
95
400
นางสาวศยามล
และใช้ ส ารสนเทศในการ 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
95
700 นางสาวสุอังคณา
บริหารจัดการ
สารสนเทศปฐมวัย
8.4 ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลการดาเนิน
งานคุ ณ ภ าพภ า ยในตา ม
มาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้
ว า ง แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
เป้าหมายที่ 9 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
สภาพความ
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
1. โครงการพบผู้ปกครอง
95
4,000
นางอนงค์
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
- งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
และบุคลากรในสถานศึกษา
เข้าใหม่ระดับปฐมวัย
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- งานพบผู้ปกครอง
ร่วมกันภายในสถานศึกษา
2. โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
95
7,400 นางสาวดวงพร
ระหว่างสถานศึกษากับ
3. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
95
3,000
นางจินตนา
ครอบครัว
4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
95
23,200
นางจุไรพร
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
ศตวรรษที่ 21
- งานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร
5. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
95
3,000 นางสาวจินดารัตน์
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
เป้าหมายที่ 9 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)
สภาพความ
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
6. โครงการเผยแพร่ข่าวสาร
95
3,000 นางสาวสุอังคณา
7. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
95
2,000
นางสาวจีรนุช
- งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายใน
โรงเรียน
เป้าหมายที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย
สภาพความ
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
เงิน
10.1 จัดโครงการกิจกรรมพัฒนา 1. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี
95
นางจินตนา
สนั
บ
สนุ
น
เด็กให้ บ รรลุ ตามเป้ าหมาย
จากรัฐบาล
ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ และ 2. โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ
95
1,000
นางสาวดวงตา
จุ ด เน้ น การจั ด การศึ ก ษา
- งานเด็กดีมีมารยาท
ปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนิน งานบรรลุตา
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น
สภาพความ
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สาเร็จ (%) ประมาณ
11.1 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
95
3,300
นางกัญญา
สนับสนุนตามนโยบาย
2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
95
5,000 นางสาวดวงพร
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ประเทศไทย
ปฐมวัย
เงิน
3. โครงการคุณหนูรอบรู้
95
นางอนงค์
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
สนับสนุน
จากรัฐบาล
เป้าหมาย
เงิน
4. โครงการทัศนศึกษา
95
นางกัญญา
สนับสนุน
จากรัฐบาล

5. โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาน
ความรู้

95

12,000

นางกัญญา

40 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่
1
เป้าหมายที่
2
เป้าหมายที่
3
เป้าหมายที่
4
เป้าหมายที่
5
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ยุทธศาสตร์ที่ 13
ยุทธศาสตร์ที่ 18

พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
2556 -2560
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 19
ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
แตกต่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 21
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 23
ครูมีวิจัยและพัฒนาการเรียนที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 4
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินงาน
อาคารยอแซฟและอาคารอันนา
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพคนให้ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงวัย ต้องสอดแทรกด้วยกระบวนการ
เรียนรู้พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิ ต มีการต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝน
เป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย มีนิสั ยใฝ่ รู้ รั กการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี การจัดทา
แผนการจั ด ประสบการณ์ต ามหลั ก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวัย พุ ท ธศั ก ราช 2546 ผลิ ตสื่ อ ที่ เอื้ อ ต่ อการเรี ย นรู้
ส่ งเสริ มการนิ เทศการสอนเพื่อพัฒ นาการจั ดประสบการณ์ กิจกรรมแห่ งการเรี ยนรู้ สร้ างเสริมความมีวินั ย
คุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สนับสนุนบุคลากรพัฒนาเทคนิค วิธีการจัด
ประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้ของเด็กให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

42 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
จากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดประสบการณ์ ให้ความร่วมมือในการ
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ ผลิตสื่อ นิเทศการสอน และนามาส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม จึงเห็น
ควรให้ดาเนินการต่อไป
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับกาลังและความสามารถของครู
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม
- พอประมาณกับวัยและความสามารถของเด็ก
ความมีเหตุผล
- เพื่อติดตามการจัดประสบการณ์ของครูตามที่ได้รับมอบหมาย
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการวางแผนการดาเนินงาน กาหนดสาระที่ควรรู้ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความเรียบง่ายและพอเพียง
เงื่อนไขความรู้
- มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมตามวัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวั ยและนาไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์
2. เพื่อให้ครูจัดทาแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและจัด การเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. เพื่ อ ให้ ค รู ใ ช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการของเด็ ก การปรั บ การจั ด
ประสบการณ์
3. เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
1. ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 6 กิจกรรม
2. ครูร้อยละ 100 มีวิจัยในเรียนที่เหมาะสมกับวัย
3. ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน
4. ครูร้อยละ 100 จัดทาสื่อการสอนส่งตามกาหนดการส่งสื่อ
2. ด้านคุณภาพ
ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการทาแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. ดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/ กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
งานจัดทาแผนการจัด 1. ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร
1,000
พ.ค.60-มี.ค.61 นางกัญญา
ประสบการณ์
2. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
3. กาหนดหน่วยการเรียนรู้
- ภาคเรียนที่ 1 มี 18 หน่วย
- ภาคเรียนที่ 2 มี 17 หน่วย
4. ออกแบประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน
5. กาหนดส่งแผนการจัดประสบการณ์
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งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

งาน/ กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
6. ติดตามการดาเนินงาน
7. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน

งานนิเทศการสอน

1. จัดเตรียมเอกสารแบบนิเทศภายใน
2. ตั้งคณะกรรมการนิเทศ
3. ทาปฏิทินตารางการนิเทศการสอน
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
- นิเทศครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
4. ติดตามการดาเนินงาน
5. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน

800

พ.ค.60-มี.ค.61

นางกัญญา

งานผลิตสื่อการเรียน
การสอน

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทา
2. กาหนดการส่งสื่อ
- ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
- ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
3. ดาเนินงานตามกิจกรรม
4. ติดตามการดาเนินงาน
5. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน
1. ศึกษาหาข้อมูล
2. ตัง้ ขื่อเรื่องและหาแนวทางพัฒนา
3. กาหนดระยะเวลาในการทากิจกรรม
4. ดาเนินกิจกรรมตามแผน
5. กาหนดส่งวิจัย
6. ติดตามการดาเนินงาน
7. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน

3,800

พ.ค.60-มี.ค.61

นางอนงค์

1,400

พ.ค.60-มี.ค.61

นางกัญญา

รวมเป็นเงิน
7,000 บาท

7,000

4.งานวิจัยในชั้นเรียน

5. งบประมาณ
6.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการ 6 กิจกรรม
2. ครูร้อยละ 100 มีวิจัยในเรียนที่เหมาะสม
กับวัย
3. ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน
4. ครูร้อยละ 100 ส่งสื่อการสอนตามกาหนด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- บันทึกการส่งแผนการจัด
ประสบการณ์
- บันทึกการส่งวิจัย

- แบบบันทึกการส่ง
แผนการจัดประสบการณ์
- แบบบันทึกการส่งงานวิจัย

- บันทึกการนิเทศการสอน
- บันทึกการส่งสื่อ

- แบบบันทึกการส่งสื่อ
- แบบบันทึกการนิเทศ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ด้านคุณภาพ
ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการทาแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ และพัฒนาสื่อโดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและ
นาไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่
5
ยุทธศาสตร์ที่ 18

พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย งานจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
2556 -2560
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 19
ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความแตกต่าง
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้างาน
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินงาน
อาคารยอแซฟและอาคารอันนา
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมุ่งพัฒนาคุณภาพคน
ทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาด้วยกระบวนการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การ
ทาแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นการเตรียมการสอนล่วงหน้าเพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางในการปฏิบัติ สามารถนาไปจัดกิจกรรมบูรณาการ 6
กิจกรรม มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน
ในปี การศึกษาที่ผ่ า นมาครู มีความรับผิ ดชอบต่ อการทาแผนการจั ดประสบการณ์ มีก ารสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปเสริมในหน่วยการเรียน ทาให้เด็กได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ จึงเห็นควรให้ดาเนินกิจกรรมนี้ต่อไป
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับกาลังและความสามารถของครู
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม
- พอประมาณกับวัยและความสามารถของเด็ก
ความมีเหตุผล
- เพื่อติดตามการจัดประสบการณ์ของครูตามที่ได้รับมอบหมาย
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- มีการนาแผนการจัดประสบการณ์และสื่อมาทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง
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เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
- การงาน/หน้าที่
เงื่อนไขความรู้
- ความรู้ด้านการทาแผนการจัดประสบการณ์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ครูเ ข้ าใจปรั ช ญา หลั กการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ ในการประสบการณ์
2. เพื่อครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. เพื่อให้ครูรู้จักการประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจในการทาแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนและสามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ด้านคุณภาพ
ครูมีความกระตือรือร้นในการเตรียมการสอน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ทีห่ ลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/ กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งานจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์

1. ประชุมวางแผนงาน
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร
4. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
5. กาหนดหน่วยการเรียนรู้
- ภาคเรียนที่ 1 มี 18 หน่วย
- ภาคเรียนที่ 2 มี 17 หน่วย
6. บันทึกหลังสอน
7. กาหนดส่งแผนการสอน
8. ติดตามการดาเนินงาน
9. ประเมินโครงการ
10. ประเมินความพอใจ
11. สรุป/รายงานผลการดาเนินงาน
รวมเป็นเงิน

5. งบประมาณ 1,000 บาท

งบประมาณ

ระยะเวลา

1,000

พ.ค.60
พ.ค.60
พ.ค.60 – ก.ย.60
ต.ค.60 – มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61

1,000

ผู้รับผิดชอบ
นางกัญญา
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6 . ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ - บันทึกการส่งแผนการจัด
ในการทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนและ ประสบการณ์
สามารถจั ดประสบการณ์ให้ เ ด็กเกิดการเรียนรู้ - บันทึกหลังสอน
เต็มตามศักยภาพ
ด้านคุณภาพ
ครูมีความกระตือรือร้นในการเตรียมการสอน - สอบถาม
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- โรงเรียนธีรศาสตร์
- ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการส่งแผนการ
จัดประสบการณ์
- แผนการจัดประสบการณ์

- แบบสอบถาม

2. ผลที่คาดว่าได้รับ
ครูสามารถจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 19

พัฒนาการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน
2556 -2560
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความแตกต่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 20
ครูบริหารชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ยุทธศาสตร์ที่ 21
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 24
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้างาน
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินงาน
อาคารยอแซฟและอาคารอันนา
1.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีนิสัยใฝ่รู้ รัก
การอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และสร้างสังคม
แห่งการเรี ยนรู้ที่มีคุณภาพ เนื่องจากการจั ดการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา สามารถจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการจั ดให้มีการนิเทศการสอนของครูทุกท่านเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ และได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการสอนให้มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
พัฒนาการ 4 จึงเห็นสมควรที่จัดต่อในปีการศึกษา 2559
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- เลือกรูปแบบการนิเทศการสอนที่เหมาะสมกับครู
ความมีเหตุผล
- การนิเทศเป็นการพัฒนาจากความร่วมมือของครูทุกระดับ
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ครูมีความพร้อม มีความร่วมมือกัน ในการดาเนินการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
เงื่อนไขคุณธรรม
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
เงื่อนไขความรู้
- มีแผนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
2. เพื่อให้ครูบริหารชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
3. เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
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4. เพื่อให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน
ด้านคุณภาพ ครูได้รับการนิเทศและนาผลการนิเทศไปปรับปรุงในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/ กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานนิเทศการสอน 1. ประชุมวางแผนงาน
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. จัดเตรียมเอกสารนิเทศภายใน
4. ตั้งคณะกรรมการนิเทศ
5. ทาปฏิทินตารางการนิเทศ
- นิเทศครั้งที่ 1
- นิเทศครั้งที่ 2
6. ติดตามการดาเนินงาน
7. ประเมินการดาเนินงาน
8. สรุปผลการดาเนินงานรายงาน
รวมเป็นเงิน
5. งบประมาณ 800 บาท
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

800

พ.ค.60

นางกัญญา

ก.ค.60
ก.พ.61
มี.ค.61
800

วิธีการประเมิน

ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน
- บันทึกการนิเทศ
ด้านคุณภาพ
ครู ไ ด้ รั บ การนิ เ ทศและน าผลการนิ เ ทศไป -สอบถาม
ปรับปรุงในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการนิเทศ
- แบบสอบถาม

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนธีรศาสตร์
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
ครูได้รับการนิเทศและนาผลการนิเทศไปปรับปรุงในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย งานผลิตสื่อการเรียนการสอน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 -2560
เป้าหมายที่ 5
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 21
ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 โครงการกิจกรรมที่ 4
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้างาน
นางอนงค์ บุญมี
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินงาน
อาคารยอแซฟและอาคารอันนา
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรกลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชนและสื่อทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ การใช้สื่อจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพสร้างเสริมจินตนาการแบบ
รูปธรรมให้ชัดเจนขึ้น ดังนั้นการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ จึง มีความสาคัญต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์
จากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมปีที่ผ่านมา ครูให้ความร่วมมือในการผลิตสื่อและนามาส่งเสริมการ
เรียนรู้ควบคู่กับการจัดประสบการณ์การในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม จึงเห็นควรให้จัดทากิจกรรมนี้ต่อไป
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียน
ความมีเหตุผล
- สื่อมีความสาคัญต่อการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
การมีภูมิคุ้มกัน
- ครูมีการใช้สื่อในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
เงื่อนไขคุณธรรม
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
เงื่อนไขความรู้
- มีการนาสื่อไปใช้ และสรุปผลงานการผลิตสื่อและวิเคราะห์สื่อ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
2. เพื่อให้เด็กมีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย
3. เพื่อให้ครูจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ ครูร้อยละ 100 ส่งสื่อการสอนตรงกับเวลาที่กาหนด
ด้านคุณภาพ ครูมีสื่อที่คุณภาพและหลากหลายในการจัดกิจกรรม
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4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/ กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานผลิตสื่อการสอน
1. ประชุมวางแผนงาน
3,800
พ.ค.60
นางอนงค์
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทา
4. กาหนดการส่งสื่อ
- ครั้งที่ 1
ก.ค.60
- ครั้งที่ 2
พ.ย.60
5. ดาเนินงานตามกิจกรรม
พ.ค.60-มี.ค.61
6. ติดตามการดาเนินงาน
7. แบบประเมินโครงการ
8. แบบประเมินความพอใจ
9. สรุปผลการดาเนินงาน
มี.ค.61
10. รายงานประเมินกิจกรรม
รวมเป็นเงิน
3,800
5. งบประมาณ
3,800 บาท
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 ส่งสื่อการสอนตามกาหนด
- บันทึกการส่งสื่อ
- แบบบันทึกการส่งสื่อ
ด้านคุณภาพ
ครูมีสื่อที่คุณภาพและหลากหลายในการจัด
- สอบถาม
- แบบสอบถาม
กิจกรรม
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนธีรศาสตร์

8. ผลที่คาดว่าได้รับ
ครูผลิตสื่อและพัฒนาสื่อได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถนาสื่อไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่
5
ยุทธศาสตร์ที่ 20
ยุทธศาสตร์ที่ 22

พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
งานวิจัยในชั้นเรียน
2556 -2560
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีปะสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 23
ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้างาน
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินงาน
อาคารยอแซฟและอาคารอันนา
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ มุ่งหวังพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามศักยภาพ
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆให้เกิดการเรียนรู้
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาครูได้มีการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีความพร้อมให้เกิดทักษะ
ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น จึงเห็นควรให้ดาเนินกิจกรรมนี้ต่อไป
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับกาลังและความสามารถของครู
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรม
ความมีเหตุผล
- เพื่อให้ครูมคี วามรู้ในการทาวิจัยในขั้นเรียน
- เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและและแก้ปัญหาได้เหมาะสม
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการนาแผนการจัดประสบการณ์และสื่อมาทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่
บกพร่อง
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
เงื่อนไขความรู้
- ความรู้ด้านการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
2. เพื่อให้ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ ครูร้อยละ100 จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
เป้าหมายด้านคุณภาพ ครูมีความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัย เพื่อพัฒนาเด็กให้ดีขึ้น
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/ กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยในชั้นเรียน 1. ประชุมวางแผนงาน
1,400
พ.ค.60
นางกัญญา
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. ศึกษาหาข้อมูล
4. ตัง้ ขื่อเรื่องและหาแนวทางพัฒนา
5. กาหนดระยะเวลาในการทากิจกรรม
พ.ค.60-มี.ค.61
6. ดาเนินกิจกรรมตามแผน
7. กาหนดส่งวิจัย
8. ติดตามการดาเนินงาน
9. ประเมินความพอใจ
10. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
รวมเป็นเงิน

1,400

5. งบประมาณ 1,400 บาท
6. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ100 จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
- บันทึกการส่งวิจัย
ด้านคุณภาพ
ครู มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการท าวิ จั ย เพื่ อ - สอบถาม
พัฒนาเด็กให้ดีขึ้น

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการส่งวิจัย
- แบบสอบถาม

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนธีรศาสตร์
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
ครูใช้เทคนิคในการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้น
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ชื่อโครงการ
อ่านแต่เล็กเด็กฉลาด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555 -2560
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เป้าหมายที่ 4
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 15
ทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี
ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินงาน
อาคารยอแซฟและอาคารอันนา
1.หลักการและเหตุผล
นิทานเป็นกิจกรรมจาเป็นสาหรับเด็กที่ง่ายและเหมาะกับทุกโอกาส และทุกสถานการณ์ เด็กสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเรื่องจากนิทาน เหตุผลของการฟังนิทานคือทาให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และนิทานยัง
ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก และนิทานจะสร้างสรรค์นิสัยรักการอ่าน การเห็น
ความส าคัญของหนั งสื อไปพร้ อ มกัน การเล่ านิท านให้ เ ด็กฟั งเสมอๆ เป็ นการส่ ง เสริ มและสนั บสนุ นให้ เกิ ด
พัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาและภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการด้าน
สังคม ในเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถปลูกฝังอ่านการเล่านิทานจนเกิดความผูกพันและมีเจต
คติที่ดีในด้านต่างๆ ติดตัวไปจนโต การเล่านิทานเป็นการสร้างสัมพันธ์ความใกล้ชิ ดผูกพันระหว่างผู้เล่ากับเด็กทา
ให้ผู้เล่าเข้าใจความรู้สึกนึกคิ ดของเด็ก ขณะที่เล่าเด็กจะคิดจินตนาการ เข้าใจซึมซับ รับรู้ แยกแยะในสิ่งต่างๆ
ด้วยตัวเอง
ดัง นั้ น จึ ง ได้ มี การจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริม รั กการอ่ า นขึ้ น เพื่ อให้ เด็ ก มีค วามสนใจใฝ่ รู้ ใช้ภ าษาได้
เหมาะสมตามวัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่ เกิดปัญหา จึงเห็นควรให้ดาเนิน
กิจกรรมนี้ต่อไป
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- รู้จักเลือกหนังสือ / นิทานที่เหมาะสมกับวัย
ความมีเหตุผล
- ใช้นิทานประกอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น
การมีภูมิคุ้มกัน
- ต้องมีการวางแผน การเลือกนิทาน /หนังสือ ที่มีคุณภาพ
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้

- ความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการอ่าน
- มีการแสวงหาความรู้เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2. เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก
3. เพื่อให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
4. เพื่อให้เด็กเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
3. เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
เด็กอนุบาล 1-3ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด
2. ด้านคุณภาพ
เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และ ส่งผลที่เป็นประโยชน์นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/ กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
โครงการอ่านแต่ 1. ประชุมวางแผนงาน
เล็กเด็กฉลาด
2.เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. จัดซื้อหนังสือนิทาน
4. จัดทาสมุดยืมหนังสือ
กลับบ้านและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.กาหนดระยะเวลาในการยืม – คืนหนังสือ
6. บันทึกการอ่านในสมุดรักการอ่าน
6.ดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดไว้
7. แบบประเมินความพอใจ
8.สรุปผลการดาเนินงาน
9.รายงานประเมินกิจกรรม

งบประมาณ
เงินสนับสนุน
ของรัฐบาล

5. งบประมาณ
เงินสนับสนุนของรัฐบาล
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
เด็กอนุ บ าล 1-3 ร้อยละ 100 เข้าร่ ว มโครงการ - บันทึกรักการอ่าน
อ่านแต่เล็กเด็กฉลาด
- รายชื่อนักเรียนเข้าร่วม
ด้านคุณภาพ
เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และ ส่งผลที่เป็นประโยชน์ - สอบถาม
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ระยะเวลา
พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางกัญญา

พ.ค.60-ก.ย.60

ก.ย.60

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกรักการอ่า
- แบบบันทึกรายชื่อนักเรียน
- แบบสอบถาม

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 8. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
เด็กรักการอ่าน รู้จักพัฒนาตนเอง โดยใช้ภาษาสะท้อนความคิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 5
เป้าหมายที่ 7
เป้าหมายที่ 9

พบผู้ปกครอง
2556 – 2560
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แนวการจัดการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 25
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 36
มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 38
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 47
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางอนงค์ บุญมี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
จากยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนที่
เสริ มสร้ างวั ฒ นธรรมการเกื้อกูล พัฒ นาทักษะให้ คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่ องตลอดชีวิ ต โดยการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ร่ วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพื่อประสานความร่วมมือ
วางแผนในการพัฒนาวิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในชุมชน โดยทางโรงเรียนได้กาหนดให้มีการพบผู้ปกครอง
ปีละ 4 ครัง้ ครูและผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความต้องการและความสนใจ ทาให้ทราบถึงปัญหา
และพฤติกรรมบางอย่างของนักเรียนที่ควรส่งเสริมหรือแก้ไข
จากการปฏิบัติงานตามโครงการปีการศึกษา 2559 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทาให้
ทราบข้อมูลพฤติกรรมทางด้ านลบและด้านบวกของนักเรียน ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงเห็นสมควรให้
ดาเนินโครงการนี้
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับเนื้อหาให้ความรู้
- พอประมาณกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้
-

พอประมาณกับสถานที่ในการจัด
การให้ความรู้ระเบียบข้อตกลงของโรงเรียนให้ทราบชัดเจน
มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ความอดทนในการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ความสามัคคีในการทางานร่วมกัน
มีความรู้เรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน
มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้อตกลง

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
2. เพื่อให้มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. เพื่อให้มีสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
4. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
1. เป้าหมายด้านปริมาณ
2. เป้าหมายด้านคุณภาพ

- ผู้ปกครองร้อยละ 90 ของนักเรียนในระดับอนุบาล 1-3 มีความ
พึงพอใจต่องานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับปฐมวัย
- ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
- ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับ การเรียนรู้และพัฒนาการที่ควร
ส่งเสริมหรือแก้ไขของเด็ก

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งบประมาณ
งาน / กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งานปฐมนิเทศ
1. ประชุมวางแผนงาน
3,000
ผู้ปกครองนักเรียน
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
เข้าใหม่ระดับปฐมวัย 3. กาหนดวันเวลาสถานที่จัดงาน
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมายหน้าที่
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองรับทราบ
6. ดาเนินงานตามแผน
- จัดการประชุมผู้ปกครอง
เด็กใหม่พบผู้ปกครอง
- ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่
- จัดเตรียมเอกสาร
- จัดสถานที่
- ประเมินกิจกรรม
7. ประเมินโครงการ

ระยะเวลา
พ.ค.60
พ.ค.60
3 มิ.ย.60

ระยะเวลา
นางอนงค์
นางสาวนิตยา

58 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
งาน / กิจกรรม

งานพบผู้ปกครอง

วิธีการดาเนินงาน
8. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง
9. สรุปผลการดาเนินงาน
10. รายงานประเมินโครงการ
1. ประชุมวางแผนงาน
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. กาหนดวันเวลาสถานที่จัดงาน
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมาย
หน้าที่
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครอง
รับทราบ
6. ดาเนินงานตามแผน
6.1. พบผู้ปกครองแจกสมุด
พัฒนาการ
- ครั้งที่ 1 เดือน ก.ค.60
- ครั้งที่ 2 เดือน พ.ย.60
- ครั้งที่ 3 เดือน ม.ค.61
- ครั้งที่ 4 เดือน มี.ค.61
7. ประเมินโครงการ
8. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้ปกครอง
9. สรุปผลการดาเนินงาน
10. รายงานประเมินโครงการ
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

1,000

ระยะเวลา

ระยะเวลา

9 มิ.ย.60
9 มิ.ย.60
ก.ค.60–มี.ค.61 นางอนงค์
นางสาวนิตยา

ก.ค.60

ก.ค.60
พ.ย.60
ม.ค.61
มี.ค.61

มี.ค. 61
มี.ค. 61
4,000

5. งบประมาณ
- จากทางโรงเรียน 4,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
ด้านปริมาณ
- แบบบันทึกรายชื่อ
1. ผู้ปกครองร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าใหม่ใน - บันทึกรายชื่อเด็กเข้า
ร่วมกิจกรรม
ระดับอนุบาล 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
2. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมพบ
ผู้ปกครอง
ด้านคุณภาพ
1. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและให้ความ - ประเมินผลความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับ การเรียนรู้และ
พัฒนาการที่ควรส่งเสริมหรือแก้ไขของเด็ก

โรงเรียนธีรศาสตร์ 59
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัด

7. หน่วยงานที่รับผิดขอบ โรงเรียนธีรศาสตร์ ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับเด็กอย่างเต็มความสามารถ

60 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560

ชือ่ โครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 5
เป้าหมายที่ 7
เป้าหมายที่ 9

พบผู้ปกครอง งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ระดับอนุบาล
2556 – 2560
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แนวการจัดการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 26
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 37
มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 39
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 49
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้างาน
นางอนงค์ บุญมี
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560– มีนาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
จากยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนที่
เสริ มสร้ างวั ฒ นธรรมการเกื้อกูล พัฒ นาทักษะให้ คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่ องตลอดชีวิ ต โดยการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ร่ วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่ างบ้านกับโรงเรียน เพื่อประสานความร่วมมือ
วางแผนในการพัฒนาวิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในชุมชน ครูและผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความ
ต้องการและความสนใจ ทาให้ทราบถึงปัญหาและพฤติกรรมบางอย่างของนักเรียนที่ควรส่งเสริมหรือแก้ไข
จากการปฏิบัติงานตามโครงการปีการศึกษา 2559 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทาให้
ทราบข้อมูลพฤติกรรมทางด้านลบและด้านบวกของนักเรียน ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงเห็นสมควรให้
ดาเนินโครงการนี้
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับเนื้อหาให้ความรู้
- พอประมาณกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
- พอประมาณกับสถานที่ในการจัด
ความมีเหตุผล
- การให้ความรู้ระเบียบข้อตกลงของโรงเรียนให้ทราบชัดเจน
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน

โรงเรียนธีรศาสตร์ 61
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้

- สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
- ความอดทนในการปฏิบัติงาน
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ความสามัคคีในการทางานร่วมกัน
- มีความรู้เรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน
- มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้อตกลง

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ ผู้ปกครอง
2. เพื่อให้มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ - ผู้ปกครองร้อยละ 90 ของนักเรียนในระดับอนุบาล 1-3 มีความ
พึงพอใจต่องานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับปฐมวัย
เป้าหมายด้านคุณภาพ - ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน / กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการปฐมนิเทศ 1. ประชุมวางแผนงาน
3,000
พ.ค.60
นางอนงค์
ผู้ปกครองนักเรียน 2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
นางสาวสมรศรี
เข้าใหม่
3. กาหนดวันเวลาสถานที่จัดงาน
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมายหน้าที่
พ.ค.60
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองรับทราบ
6. ดาเนินงานตามแผน
6.1. จัดการประชุมผู้ปกครอง
3 มิ.ย.60
เด็กใหม่พบผู้ปกครอง
- ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่
- จัดเตรียมเอกสาร
- จัดสถานที่
- ประเมินกิจกรรม
7. ประเมินโครงการ
มิ.ย.60
8. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง
มิ.ย.60
9. สรุปผลการดาเนินงาน
มิ.ย.60
10. รายงานประเมินโครงการ
มิ.ย.60
รวมเป็นเงิน
3,000
5. งบประมาณ
- จากทางโรงเรียน 3,000 บาท

62 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
ด้านปริมาณ
- บันทึกรายชื่อเด็กเข้าร่วม - แบบบันทึกรายชื่อ
ผู้ป กครองร้ อยละ 90 ของนั กเรี ย นใน
กิจกรรม
ระดั บ อนุ บ าล 1-3 มี ค วาม พึ ง พอใจต่ อ งาน
ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัย
ด้านคุณภาพ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและให้ - ประเมินผลความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึง
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
พอใจ
โรงเรียน
7. หน่วยงานที่รับผิดขอบ โรงเรียนธีรศาสตร์ ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เด็กอย่างเต็มความสามารถ

โรงเรียนธีรศาสตร์ 63
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 5
เป้าหมายที่ 7
เป้าหมายที่ 9

พบผู้ปกครอง งานพบผู้ปกครอง
2556 – 2560
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แนวการจัดการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 25
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 36
มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 38
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 47
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้างาน
นางอนงค์ บุญมี
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
อาคารอันนาและอาคารยอแซฟ
1. หลักการและเหตุผล
จากยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนที่
เสริ มสร้ างวั ฒ นธรรมการเกื้อกูล พัฒ นาทักษะให้ คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่ องตลอดชีวิ ต โดยการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ร่ วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพื่อประสานความร่วมมือ
วางแผนในการพัฒนาวิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในชุมชน โดยทางโรงเรียนได้กาหนดให้มีการพบผู้ ปกครอง
ปีละ 4 ครั้ง ครูและผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความต้องการและความสนใจ ทาให้ทราบถึงปัญหา
และพฤติกรรมบางอย่างของนักเรียนที่ควรส่งเสริมหรือแก้ไข
จากการปฏิบัติงานตามโครงการปีการศึกษา 2559 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทาให้
ทราบข้อมูลพฤติกรรมทางด้านลบและด้านบวกของนักเรียน ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงเห็นสมควรให้
ดาเนินโครงการนี้
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับเนื้อหาให้ความรู้
- พอประมาณกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
- พอประมาณกับสถานที่ในการจัด
ความมีเหตุผล
- การให้ความรู้ระเบียบข้อตกลงของโรงเรียนให้ทราบชัดเจน
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การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน
- สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความอดทนในการปฏิบัติงาน
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ความสามัคคีในการทางานร่วมกัน
เงื่อนไขความรู้
- มีความรู้เรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน
- มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ ผู้ปกครอง
2. เพื่อให้มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ ผู้ปกครองร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าใหม่ในระดับอนุบาล 1-3
มีความพึงพอใจต่องานพบผู้ปกครอง
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับ การเรียนรู้และพัฒนาการที่ควรส่งเสริมหรือ
แก้ไขของเด็ก
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน / กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานพบผู้ปกครอง 1. ประชุมวางแผนงาน
1,000
พ.ค.60
นางอนงค์
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
พ.ค.60
นางสาวสมร
3. กาหนดวันเวลาสถานที่จัดงาน
ศร
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมาย
มิ.ย.60
หน้าที่
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครอง
ก.ค.60
รับทราบ
6. ดาเนินงานตามแผน
6.1. พบผู้ปกครองแจกสมุดพัฒนาการ
ก.ค.60-มี.ค.61
- ครั้งที่ 1 เดือน ก.ค.60
- ครั้งที่ 2 เดือน พ.ย.60
- ครั้งที่ 3 เดือน ม.ค.61
- ครั้งที่ 4 เดือน มี.ค.61
7. ประเมินโครงการ
8. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้ปกครอง
9. สรุปผลการดาเนินงาน
มี.ค.61
10. รายงานประเมินโครงการ
มี.ค.61
รวมเป็นเงิน
1,000
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
5. งบประมาณ
- จากทางโรงเรียน 1,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ผู้ปกครองร้อยละ 90 ของนักเรียน
เข้ า ใหม่ ใ นระดั บ อนุ บ าล 1-3 มี ค วามพึ ง
พอใจต่องานพบผู้ปกครอง
ด้านคุณภาพ
ผู้ ป กครองรั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การ
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาการที่ ค วรส่ ง เสริ ม หรื อ
แก้ไขของเด็ก

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด

- บันทึกรายชื่อเด็กเข้าร่วม
กิจกรรม

- แบบบันทึกรายชื่อ

- ประเมินผลความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึง
พอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนธีรศาสตร์ ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก
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ชื่อโครงการ
เตรียมพร้อมสู่อาเซียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เป้าหมายที่ 4
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
เป้าหมายที่ 5
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป้าหมายที่ 9
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 13
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 14
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 15
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 24
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ 46
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4
กลุ่มงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวดวงพร พุฒจิระ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
อาคารยอแซฟและอันนา
1. หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างสังคม
ภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดี
อยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา
ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีเป้าหมายให้
ครู เด็ก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเป็นประชากรของประชาคม
อาเซียนมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรจัดทาโครงการนี้ต่อไป
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณในการเรียนรู้อาเซียน
ความมีเหตุผล
- มีการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
การมีภูมิคุ้มกัน
- รู้จักปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
เงื่อนไขคุณธรรม
- การแบ่งปันความรู้ ช่วยเหลือ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ความเป็นหนึ่ง การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น "ครอบครัว
เดียวกัน"
เงื่อนไขความรู้
- การเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ
2. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
3. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
4. เพื่อให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 95 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
2. ครูร้อยละ 100 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
3. เด็กร้อยละ 95 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
4. เด็กร้อยละ 95 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. เด็กร้อยละ 95 สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
6. เด็กร้อยละ 95 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
เป้าหมายด้านคุณภาพ
โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกัประชาคม
อาเซียนดียิ่งขึ้น
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน /กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
1.ประชุมครูวางแผนงาน
นางสาวดวงพร
เตรียมพร้อมสู่
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7,400
16 พ.ค.60
อาเซียน
3.ดาเนินการตามแผน
3.1.กาหนดภาระงาน/มอบหมายหน้าที่
3.2.ประชาสัมพันธ์แจ้งครูทราบ
16 พ.ค.60 –
3.3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
31 มี.ค.61
4.สรุปผลการดาเนินงาน
5.รายงานประเมินกิจกรรม
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5. งบประมาณ 7,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ภาษาไทยในการกล่าวทักทาย
สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
2. เด็กร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ภาษาพม่าในการกล่าวทักทาย
สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
3. ครู ร้ อ ยละ 100 จั ด สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้
ตลอดเวลา
4. เด็กร้อยละ 95 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
5. เด็กร้อยละ 95 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6. เด็กร้อยละ 95 สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ซักถามอย่ าง
ตั้งใจและรักการเรียนรู้
7. เด็กร้อยละ 95 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
เป้าหมายด้านคุณภาพ
โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียน เด็กมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนดียิ่งขึ้น
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนดียิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

โรงเรียนธีรศาสตร์ 69
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 3
เป้าหมายที่ 4
เป้าหมายที่ 5
เป้าหมายที่ 9

แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา
2556 – 2560
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 17
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 24
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ 46
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 47
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่างดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.3 โครงการกิจกรรมที่ 4
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางจินตนา นิสัยตรง
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560– มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
อาคารยอแซฟและอันนา
1. หลักการและเหตุผล
การมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน พัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วัยเด็กและส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรกลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมสถานศึกษา ทางเลือกที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยภายในโรงเรียนได้จัดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ส่วนภายนอกโรงเรียนมีการนาบุคคลในท้องถิ่นมาเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการสอนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย แหล่งการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียนจึงมีความสาคัญเพราะสามารถแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ได้ดี และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
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จากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาเด็กได้รับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกยังไม่หลากหลาย จึง
เห็นสมควรให้ดาเนินโครงการนี้ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณในการเลือกแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
ความมีเหตุผล
- เพื่อให้นักเด็กเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่นและการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- ต้องมีการประชุม วางแผนการดาเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขคุณธรรม
- แบ่งปันความรู้ / ความดี / ความรักซึ่งกันและกัน
- ความเรียบง่าย ความพอเพียง
เงื่อนไขความรู้
- ความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
2. เพื่อให้โรงเรียนแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
3. เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมในการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้านคุณภาพ
เด็กได้รับการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนเรียนรู้
สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
4. การดาเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ
งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานแหล่งการ
1. ประชุมวางแผนงาน
3,000
พ.ค.60
นางจินตนา
เรียนรู้ภูมิปัญญา
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. ดาเนินการตามแผน
มิ.ย.60
- สารวจ/รวบรวมแหล่งการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มิ.ย.60
- จัดทาทะเบียน
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- ประกาศแหล่งเรียนรู้ภายใน และ
ภายนอกให้ครูไปใช้จัด กิจกรรม
- กาหนดวันเวลาเชิญวิทยากรให้
ความรู้
- จัดทาตารางวิเคราะห์การใช้แหล่ง
เรียนรู้
4. ประเมินความพึงพอใจ
5. สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานประเมินกิจกรรม
รวมเป็นเงิน

พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
3,000

6. งบประมาณ 3,000 บาท
7. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง - สารวจแหล่งการเรียนรู้
- แบบสารวจแหล่งการเรียนรู้
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- บันทึกการใช้แหล่งการเรียนรู้ - แบบบันทึกการใช้
ด้านคุณภาพ
เด็กได้รับการเรียนรู้ และเห็นคุณค่าของภูมิ - ประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หน่ ว ยการเรี ย น
เรียนรู้ สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( หน่วยงานภายนอก ชุมชน ผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ )
1. โรงเรียน
2. กลุ่มแม่บ้านดอนขมิ้น
3. อาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง)
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็กเห็นคุณค่าของการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 8

ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
2556 – 2560
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ของกระทรวง
ยุทธศาสตร์ที่ 40
กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 41
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 42
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 43
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 44
นาผลการประเมินทั้งภายใน และภายนอกมาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 45
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินผลคุณภาพภายใน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 1,2,3,4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวดวงพร พุฒจิระ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561
สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 กาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการะบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และประกาศ
กระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้เกิดการนาสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็งตามแนวคิด หลักการ กฎกระทรวงดังกล่าว วิธีการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่ทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการในปีการศึกษาที่ผ่าน โรงเรียนธีร ศาสตร์จึงจัดทา
โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อสามารถดาเนินการตามภารกิจหลักของการประกันคุณภาพ
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ดาเนินโครงการนี้ต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- การกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
- วางแผนการดาเนินการพอประมาณกับงบประมาณที่ได้รับ

ความมีเหตุผล

-

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้

-
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การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน
ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ
ความรอบคอบ
ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดาเนินการ ไตร่ตรอง
ด้วยเหตุผล เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า
ความกล้าหาญ
กล้าดาเนินการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด
ความมัธยัสถ์
ดาเนินงานให้พอเหมาะสมกับเวลา บุคลากร และ
ทรัพยากรของโรงเรียน
ความยุติธรรม
ต้องเคารพในกติกา กฎระเบียบ
ความมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกว้างไกล

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาจั ดท าและด าเนิ นการตามแผนพั ฒนาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
2) เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
3) ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4) น าผลการประเมินคุ ณภาพทั้ งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพั ฒนาคุณภาพการศึ กษาอย่ าง
ต่อเนื่อง
5) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ

เป้าหมายด้านคุณภาพ

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
ใช้ในการดาเนินงานของโรงเรียน
2. มีรายงานผลการดาเนินงานประจาปี เพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นที่
ยอมรับของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ส่ ง เ ส ริ ม ร ะ บ บ 1. ประชุมวางแผนร่วมกัน
700
ประกั น คุ ณ ภาพ 2. ดาเนินการ
ภายใน
3. จัดทามาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน
4. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
ความ ต้องการจาเป็นกาหนด
วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมาย
4.2 กาหนดวิธีการดาเนินงาน
โครงการ กิจกรรม
4.3 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

ระยะเวลา
16 พ.ค. 60
16 – 31 พ.ค. 60
16 – 31 พ.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวดวงพร
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4.4 กาหนดปฏิทินการนา
แผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่
การปฏิบัติ
4.5 เสนอแผนพัฒนาการจัด
16 พ.ค.60 - 31
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ
มี.ค.61
ประจาปีต่อคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนให้ความ
เห็นชอบ
5. จั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
6. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
7. การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
8. จัดทารายงานประจาปี
9. นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ในการวางแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
5. งบประมาณ 700 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้วัด
ด้านปริมาณ
1. มี ก ารก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ - สารวจวิธีดาเนินงาน
- แบบสารวจรายการ
โรงเรียน
2. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- สารวจ
- แบบสารวจรายการ
3. มีแผนปฏิบัติการประจาปี
- สารวจ
- แบบสารวจรายการ
4. มีปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่ - สารวจ
- แบบสารวจรายการ
การปฏิบัติ
5. มีข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ - สารวจ
- แบบสารวจรายการ
บริหารจัดการ
6. มีผลประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน - สารวจ
- แบบสารวจรายการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. มีรายงานประจาปี
- สารวจ
- แบบสารวจรายการ
ด้านคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเกิ ด - สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง
- แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของ
ชุ7.มชน
หน่วและหน่
ยงานทีว่เยงานที
กี่ยวข้อ่เงกี่ยวข้อง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจาปี ใช้ในการดาเนินงานของโรงเรียน
2 มีรายงานผลการดาเนินงานประจาปี เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
3. การจั ด การศึ กษาของโรงเรี ย นเกิด ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล เป็ นที่ ยอมรั บของชุม ชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 3
เป้าหมายที่ 4
เป้าหมายที่ 11

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2556 – 2560
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 13
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 14
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 17
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 50
จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุม
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล ให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พั ฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กล้าแสดงออก
และมีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
จากการด าเนิ น งานในปี ที่ ผ่ านมา เด็ ก สนใจใฝ่ เ รี ยนรู้ มี จิน ตนาการและความคิ ด สร้ างสรรค์ รู้ จั ก
หลีกเลี่ยงและบอกถึงความไม่ดีของสิ่งเสพติดหรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ได้ จึงเห็นควรให้ดาเนินโครงการนี้ต่อไปเพื่อ
เด็กทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
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การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้
- พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก
ความมีเหตุผล
- พัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก
- ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
- มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
- ความหวัง
เงื่อนไขความรู้
- ความรู้ด้านการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2. เพื่อให้เด็ก มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
3. เพื่อให้เด็กเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณภาพ
เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ สนใจใฝ่รู้ เล่นและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ง า น ส่ ง เ ส ริ ม 1. ประชุมวางแผนงาน
2,300
พ.ค.60
นางกัญญา
ค ว า ม ส า ม า ร ถ 2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
พิเศษ
3. เตรียมกิจกรรมในการแข่งขัน
พ.ค.60-มี.ค.61
ความสามารถ
4. แจ้งครูประจาชั้น/ฝึกซ้อม
5. จัดการแข่งขันตามกาหนด
6. ประกาศผล/มอบรางวัล
7. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มี.ค.61
8. สรุปผลการดาเนินงาน
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งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
งานส่ ง เสริ ม และ 1. ประชุมวางแผนงาน
1,000
พ.ค.60-มี.ค.61 นางกัญญา
พั ฒ นาทั ก ษะอ่ า น 2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
และการเขียน
3. กาหนดระยะเวลา กิจกรรมในการ
ดาเนินงานตามตารางที่กาหนด
3.1 กิจกรรมอ่านมากเก่งมาก
- ภาคเรียนที่ 1ใช้ชุดการสอนเสริม 3 ชุด
มีการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ประเมิน 30 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 2 ประเมิน 31 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 3 ประเมิน 28 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 4 ใช้แบบทดสอบของศูนย์
วิชาการอนุบาลสังฆมณฑล
ราชบุรี
- ภาคเรียนที่ 2 ใช้ชุดการสอนเสริม 3ชุด
มีการประเมิน เดือนละ 1 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ประเมิน 30 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 2 ประเมิน 15 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 3 ประเมิน 31 มกราคม 2561
ครั้งที่ 4 ใช้แบบทดสอบของศูนย์วิชาการ
อนุบาลสังฆมณฑลราชบุรี
3.2 กิจกรรมคาอยู่ไหน
1. เตรียมใบงานในการจัดการเรียนรู้
2. แจ้งครูประจาชั้นให้รับทราบ
3. กาหนดระยะเวลา กิจกรรมในการ
ดาเนินงานตามตารางที่กาหนด
- แจกใบงานให้ค้นหาคาที่กาหนด
สระให้จากหนังสือพิมพ์ เดือน ละ
2 ครั้ง
4. สรุปผลการดาเนินงาน
รวมเป็นเงิน
3,300
5. งบประมาณ 3,300 บาท
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6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณภาพ
เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ สนใจใฝ่รู้ เล่น ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์และมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
เด็กมีวินัย ในการเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- ประเมินการเข้าร่วม - แบบประเมินการเข้า
กิจกรรม
ร่วมกิจกรรม
- สอบถาม

- แบบทดสอบ
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 3
เป้าหมายที่ 4
เป้าหมายที่ 11

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ
2556 – 2560
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 13
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 14
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 17
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 50
จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบงาน
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุม
1.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิ ต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝน
เป็ น ความคิดสร้างสรรค์ ปลู กฝั งการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ อื่นและจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสั ตย์ มี
ระเบี ย บวิ นั ย พั ฒ นาคนด้ ว ยการเรี ย นรู้ เด็ ก แต่ ล ะคนมี พั ฒ นาการแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ วุ ฒิ ภ าวะและ
ความสามารถของเด็ก การฝึกฝนและส่งเสริมเด็กที่มีทักษะความสามารถพิเศษ จะช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เกิดจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในปี ที่ ผ่ า นมาได้ รั บ ผลส าเร็ จ เป็ น อย่ า งดี นั ก เรี ย นสนใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม กล้ า แสดงออกถึ ง
ความสามารถของตนเองในด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบและเห็น
คุณค่าของวัสดุ อุปกรณ์จากธรรมชาติที่นามาใช้มากขึ้น จึงเห็นควรให้ดาเนินกิจกรรมนี้ต่อไป
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก
ความมีเหตุผล
- เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก
- เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
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การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการประชุม วางแผนการดาเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม
- ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
- ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน
- ความหวัง
เงื่อนไขความรู้
- ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
2. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
3. เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับการคัดกรองเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษ
2. เด็กร้อยละ 90 ที่มีผลการแข่งขันทางวิชาการผ่านเกณฑ์
ด้านคุณภาพ
1. เด็กมีความรู้สึกที่ดี รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้จนสาเร็จ
2. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ ในการเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน /กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริม
1. ประชุมวางแผนงาน
2,300
พ.ค.60
นางกัญญา
ความสามารถ 2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
พิเศษ
3. กิจกรรมในการแข่งขันความสามารถ
พ.ค.60
ในและนอกโรงเรียน
- แจ้งครูประจาชั้น/ฝึกซ้อม
- จัดการแข่งขันตามกาหนด
พ.ค.59-มี.ค.60
- ประกาศผล/มอบรางวัล
4. กิจกรรมเด็กดีชีวีสุขสันต์
- นั่งสมาธิก่อนเรียน
- ฟังเพลงบรรเลงตอนนอน
- กิจกรรมสร้างสรรค์ (กลุ่ม)
มี.ค.60
5. ดาเนินงานตามกิจกรรม
6. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
7. สรุปผลการดาเนินงาน
8. รายงานประเมินกิจกรรม
รวมเป็นเงิน
2,300
5. งบประมาณ

2,300 บาท
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6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้ อยละ 100 ที่ได้เข้าร่ ว มกิจกรรมรับ - จานวนนักเรียน
การคั ด กรองเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถ
พิเศษ
2. เด็ ก ร้ อ ยละ 90 ที่ มี ผ ลการแข่ ง ขั น ทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์
ด้านคุณภาพ
1. เด็ ก มี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี รู้ จั ก ควบคุ ม อารมณ์ -การสังเกต
ตนเองและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้จน -ประเมินผลงาน
สาเร็จ
2. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ ในการเล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึก

-แบบสังเกต
-ผลงานรางวัลที่ได้รับของเด็ก

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็กมีผลการแข่งขันวิชาการในเกณฑ์ที่ดีและรับผิดชอบในการเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
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ชือ่ โครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 3
เป้าหมายที่ 4
เป้าหมายที่ 11

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
2556 – 2560
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 11
ยุทธศาสตร์ที่ 13
ยุทธศาสตร์ที่ 14
ยุทธศาสตร์ที่ 15
ยุทธศาสตร์ที่ 17
ยุทธศาสตร์ที่ 50

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้างาน
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
อาคารอันนา อาคารยอแซฟ
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาทักษะให้คนมีการเรีย นรู้ ในการรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่ การสร้าง
นวัตกรรมและนาไปฝึกฝน ปลูกฝังอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาการด้านสติปัญญาให้มีทักษะด้าน
การอ่านการเขียน ซึ่งเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก การ
ฝึกฝนและส่งเสริมจะช่วยให้เด็กเกิดทักษะในการรักการอ่าน การเขียน
ในระดั บ ปฐมวั ย ปี ที่ 1 – 3 มี ปั ญหาเรื่ อ งการอ่ า นไม่ ค ล่ อ ง เขี ย นไม่ ไ ด้ ออกเสี ย งพยั ญ ชนะ สระ
วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง ซึ่งการอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ การอ่านจึงเป็นตัวแปรสาคัญจะส่งผลต่อ
คุณภาพในการเรียนรู้ที่ไม่อาจมองข้ามได้ ดังนั้นทางโรงเรียนเล็งเห็นความสาคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาเด็กกลุ่มอ่อนให้มีพัฒนาการด้านการ
อ่านดีขึ้น
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก
ความมีเหตุผล
- เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก
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การมีภูมิคุ้มกัน
เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้

- เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน
- ต้องมีการประชุม วางแผนการดาเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
- ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
- ต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน
- ความหวัง
- ความรู้ด้านทักษะการอ่านและการเขียน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
2. เพื่อให้เด็กมีทักษะการอ่านและการเขียนดีขึ้น
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
2. เด็กร้อยละ 90 มีทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้น
ด้านคุณภาพ
เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้น
4.การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน /กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
งานส่งเสริมและ 1. ประชุมวางแผนงาน
1,000
พ.ค.60
พัฒนาทักษะการ 2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
อ่านและการเขียน 3. เตรียมกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้
4. แจ้งครูประจาชั้นให้รับทราบ
5. กาหนดระยะเวลา กิจกรรมในการ
ดาเนินงานตามตารางที่กาหนด
1. กิจกรรมอ่านมากเก่งมาก
- ภาคเรียนที่ 1 ใช้ชุดการสอนเสริม 3 ชุด
มีการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ประเมิน 30 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 2 ประเมิน 31 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 3 ประเมิน 28 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 4 ใช้แบบทดสอบของศูนย์
วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี
- ภาคเรียนที่ 2 ใช้ชุดการสอนเสริม 3 ชุด
มีการประเมิน เดือนละ 1 ครั้ง
ครัง้ ที่ 1 ประเมิน 30 พฤศจิกายน 2560
ครัง้ ที่ 2 ประเมิน 15 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 3 ประเมิน 31 มกราคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางกัญญา

งาน /กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน
ครั้งที่ 4 ใช้แบบทดสอบของศูนย์
วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี
2. กิจกรรมคาอยู่ไหน
1. เตรียมใบงานในการจัดการเรียนรู้
2. แจ้งครูประจาชั้นให้รับทราบ
3. กาหนดระยะเวลา กิจกรรมใน
การดาเนินงานตามตารางที่กาหนด
- แจกใบงานให้ค้นหาคาที่กาหนด
สระให้จากหนังสือพิมพ์ เดือน
ละ 2 ครั้ง
4. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวช้อง
5. จัดทาสื่อการสอน
6. สรุปผลการดาเนินงาน
7. จัดทารายงานผลการดาเนินงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อ
ประกอบการวางแผนครั้งต่อไป
รวมเป็นเงิน
1,000 บาท

5. งบประมาณ
6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
2. เด็กร้อยละ 90 มีทักษะการอ่านและ
เขียนดีขึ้น
ด้านคุณภาพ
เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมทักษะการอ่านและ
เขียนดีขึ้น
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
พ.ค.60-ก.ย.61

มี.ค.61

1,000

วิธีการประเมิน
- บันทึกการเข้าร่วม
- ทดสอบความพร้อม
- ทดสอบอ่านบัตรคา

-

8. ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็กมีพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และมีนิสัยรักการอ่า

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
-แบบทดสอบ
- บัตรคา
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ชื่อโครงการ
หนูน้อย
อนุบาลคนดี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 –
2560
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เป้าหมายที่ 4
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
เป้าหมายที่ 5
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 10
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ยุทธศาสตร์ที่ 13
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 14
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 17
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 24
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1,5,6
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจินตนา นิสัยตรง
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
มิถุนายน 2560 – กรกฎาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุม
1. หลักการและเหตุผล
เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมควรเริ่มตั้งแต่เด็กเพราะเด็กจะได้เติบโต
มุ่งให้ เด็ก มีพัฒ นาการด้า นร่ า งกาย อารมณ์ – จิต ใจ สั ง คม และสติปัญ ญา เหมาะสมกับวัย ซึ่ง ได้ก าหนด
มาตรฐานคุณ ลั กษณะที่พึงประสงค์ เด็กมี คุณธรรม จริ ยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามรักธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ ม
วัฒนธรรม และความเป็นไทยและ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และในปี ก ารศึ ก ษา 2559 รั ฐ บาลได้ จั ด สรร
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ดังนั้นคณะกรรมการวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนธีรศาสตร์เห็นสมควรจัดทาโครงการหนูน้อยอนุบาล
คนดีเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ได้เหมาะสมกับวัยต่อไป

การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
- พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เตรียมการและสรุปประเมินผล
- พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก
ความมีเหตุผล
- เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก
- เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- ต้องมีการประชุม วางแผนการดาเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
- ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความสุภาพถ่อมตน
เงื่อนไขความรู้
- ความรู้ด้านการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2. เพื่อให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
3. เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อให้เด็กปฏิบัติ เห็นคุณค่าและยึดมั่นเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรม
2. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จักแบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก
3. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรมครบทุกฐาน
ด้านคุณภาพ
เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
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4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน /กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
1.งานเจริญสมาธิ 1. ประชุมวางแผนงาน
ฟังเทศน์ฟังธรรม 2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. แจ้งครูประจาชั้น/ทราบเพื่อดาเนินงาน
4. มอบหมายหน้าที่
- นิมนต์พระ
- เตรียมสถานที่
- เตรียมตัวเด็ก
5. ประเมินผล
6. สรุปผลการดาเนินงาน
7. รายงานประเมินกิจกรรม
2.งานแบ่งปันด้วย 1. ประชุมวางแผนงาน
ใจให้ด้วยรัก
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. แจ้งครูประจาชั้น/ทราบเพื่อดาเนินงาน
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครู เด็กทราบ
5. ประเมินผล
6. สรุปผลการดาเนินงาน
7. รายงานประเมินกิจกรรม
3. งานคุณธรรม 5 1. ประชุมวางแผนงาน
ฐาน
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. แจ้งครูประจาชั้น/ทราบเพื่อดาเนินงาน
4. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบฐานแต่ละฐาน
ฐานคุณธรรม 5 ฐานคือ
- ฐานนิทานคุณธรรม
- ฐานใจสงบ
- ฐานหนังสือคุณธรรมเล่มเล็ก
- ฐานคิดดีทาดีพูดดี
- ฐานเพลงคุณธรรม
5. ประเมินผล
6. สรุปผลการดาเนินงาน
7. รายงานประเมินกิจกรรม
รวมเป็นเงิน
5. งบประมาณ งบสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เงินสนับสนุนของ มิ.ย.60 นางจินตนา
รัฐบาล
ก.ค.60
ก.ค.60
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6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรม
- การสังเกต
2. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จักแบ่งปัน - ประเมินความพึงพอใจ
ด้วยใจให้ด้วยรัก
- บันทึกการเข้าร่วม
3. เด็ ก ร้ อ ยละ 100 ได้ รั บ การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามฐานคุณธรรมครบทุกฐาน
ด้านคุณภาพ
เด็กมีคุณธรรม จริ ยธรรม ที่ดีเป็นพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบบันทึกการเข้าร่วม

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และรับรู้ ปฏิบัติ เห็นคุณค่า ยึดมั่นเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตได้อย่าง
เป็นสุข
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ชื่อโครงการ
คุณหนูรอบรู้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เป้าหมายที่ 4
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
เป้าหมายที่ 5
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 17
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 21
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 24
ครูจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 9
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอนงค์ บุญมี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
อาคารอันนา และอาคารยอแซฟ
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาปฐมวัย มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสม
กับ วั ย และสอดคล้ องกับ มาตรฐานคุ ณลั ก ษณะที่พึ งประสงค์ ที่ให้ เด็ กมีสุ ขภาพจิ ตดี มีค วามสุ ข มี คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด - แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงความรู้
ให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของ ICT ขึ้น และในปี
การศึกษา 2560 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปี
จึงเป็นโอกาสดีที่นักเรียนจะได้รับสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ดังนั้นคณะกรรมการงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนธีรศาสตร์เห็นสมควรจัดทาโครงการคุณหนูรอบ
รู้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงความรู้ เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เตรียมการและสรุปประเมินผล
- พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก
ความมีเหตุผล
- เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก
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- เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- ต้องมีการประชุม วางแผนการดาเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน
เงื่อนไขความรู้
- ความรู้ด้านการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
2. เพื่อให้เด็กเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
4. เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5. เพื่อให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้และรู้จักเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6. เพื่อให้ครูจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี
2. เด็กร้อยละ 100 ได้รับบริการมัลติมีเดีย
ด้านคุณภาพ
เด็กมีความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. แผนการดาเนินงานและระยะเวลา
งาน /กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานคุณหนูรอบรู้ 1. ประชุมวางแผนงาน
เงินสนับสนุนของ
พ.ค. 60
นางอนงค์
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
รัฐบาล
นางสาวนิตยา
3. ออกคาสั่งผู้รับผิดชอบในการจัด
4. กิจกรรมรับทราบ
- กิจกรรมการให้บริการ
พ.ค.60-มี.ค.61
มัลติมีเดียในชั้นเรียน ช่วงเวลา
13.30-14.00น.
- กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากสื่อ
เทคโนโลยี
5. กากับ ติดตามการดาเนินงาน
6. ประเมินกิจกรรม
7. ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง
8. สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานประเมินกิจกรรม
5. งบประมาณ งบสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
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6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบค้นข้อมูล -ประเมินความพึงพอใจ
จากสื่อเทคโนโลยี
2. เด็กร้อยละ 100 ได้รับบริการมัลติมีเดีย
-บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านคุณภาพ
เด็กมีความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีและสามารถ
- การสังเกต
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
8. ผลการเรียนที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมินความพึงพอใจ
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม
-แบบบันทึกการการสังเกต
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 3
เป้าหมายที่ 4
เป้าหมายที่ 11

ทัศนศึกษา
2556 – 2560
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 17
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 50
จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 6
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุม
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ตัง้ แต่
วัยเด็ก ควบคู่กับการส่งเสริมให้สื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นการดาเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ที่
มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
นอกโรงเรี ย นด้ ว ยตนเอง มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และสนุ ก กั บ การใฝ่ เ รี ย นใฝ่ รู้ ส มวั ย สามารถน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาตนเอง ให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ให้เกิดศักยภาพสูงสุด และสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างความสุข
ดังนั้นคณะกรรมการวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนธีรศาสตร์เห็นสมควรจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้
เด็กสนใจ ใฝ่เรียนรู้ กล้าซักถามและคิดหาคาตอบอย่างมีเหตุผล นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
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- สถานที่แหล่งเรียนรู้เน้นความปลอดภัย
- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม
- พอกับงบประมาณที่ได้รับ
ความมีเหตุผล
- ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงความรู้ไปสู่นักเรียนจาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- ต้องมีการประชุม วางแผนการดาเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขคุณธรรม
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
- ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
เงื่อนไขความรู้
- หลักการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ทักษาการวางแผน กาหนดงาน ผู้รับผิดชอบ การเดินทาง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2. เพื่อให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
3. เพื่อให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
4. เพือ่ ให้เด็กสนใจเรียนรู้ สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
5. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ด้านคุณภาพ
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง มีความรู้ ความเข้าใจ จากการไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการทัศน 1. ประชุมหัวหน้าระดับชั้นวางแผน
เงินสนับสนุนของ
พ.ค.60
นางกัญญา
ศึกษา
งาน
รัฐบาล
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
ก.ย.60
3. เลือกสถานที่ ศึกษาข้อมูล สารวจ
เส้นทาง ติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ก.ย.60
4. ดาเนินการติดต่อสถานที่กาหนด
วันเวลาที่เหมาะสม
5. จัดทาคาสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน
6. มีจดหมายแจ้งผู้ปกครองทราบ
7. ดาเนินงานตามแผน

งาน/กิจกรรม

5. งบประมาณ

วิธีดาเนินงาน
8. ประเมินกิจกรรม
9. ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง
10. สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานประเมินกิจกรรม

งบประมาณ
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ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.60

งบสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตาม
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ด้านคุณภาพ
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง มีความรู้ ความเข้าใจ
จากการไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน

วิธีการประเมิน
- จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม

เครื่องมือที่ใช้
- สมุดสถิติการมาโรงเรียน

- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึง
พอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบการสถานที่ไปทัศนศึกษา
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็กได้ปฏิบัติจริงค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและนาประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 3
เป้าหมายที่ 4
เป้าหมายที่ 11

เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้
2556 -2560
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 13
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 14
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 17
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 50
จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการเดินงาน
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพเด็กไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะให้
คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งเน้นการประเมินผลสภาพจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มี
หลักการ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด
การเขียน ใช้เทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ พึ่งพาภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์ เต็ม
ตามศักยภาพ กล้าแสดงออก และมีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา การจัดทาโครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ดังนั้นการบูรการความรู้กิจกรรม/โครงงานต่างๆเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียน
แผนงานวิชาการอนุบาล จึงได้จัดโครงการนี้ เพื่อให้ เด็กใฝ่เรียนรู้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ครูและ
นักเรียนได้ร่วมแรง ร่วมใจในการนาเสนอผลงานอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างใกล้ชิด จึงเห็น
ควรให้ดาเนินโครงการนี้ต่อไป
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การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับการสถานที่จัดแสดง
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เตรียมการและสรุปประเมินผล
ความมีเหตุผล
- ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงความรู้ไปสู่นักเรียนจาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- ต้องมีการประชุม วางแผนการดาเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- มีความสามัคคีในการทางานร่วมกับผู้อื่น
เงื่อนไขความรู้
- มีกระบวนการทางานตามขั้นตอน
- การงานและหน้าที่
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
2. เพื่อให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
3. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
4. เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
5. เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้
ด้านคุณภาพ เด็กได้เรียนรู้ และชื่นชม ในโครงงาน/ผลงาน ของตนเองสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและสังคมได้
4. การดาเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ
งาน /กิจกรรม
โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ คาราวาน
ความรู้

วิธีการดาเน้นงาน
1. ประชุมวางแผนงานกาหนด วัน เวลา
จัดงาน
2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. ออกแบบสารวจและรวบรวมข้อมูล
- โครงงานของแต่ละชั้นเรียนแบบ
project approach
- ผลงานด้านทักษะภาษาจีน
- ผลงานด้านทักษะภาษาอังกฤษ
- ซุ้มเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
12,000

ระยะเวลา
ม.ค.61
ม.ค.61
ม.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางกัญญา
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งาน /กิจกรรม

วิธีการดาเน้นงาน
4. กากับติดตาม การดาเนินงาน
5. ดาเนินงานตามแผน
6. ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองและ
นักเรียน
7. สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานประเมินกิจกรรม
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.61
12,000

5. งบประมาณ 12,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้
ด้านคุณภาพ
เด็กได้เรียนรู้ และชื่นชม ในโครงงาน/
ผลงาน ของตนเองสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและสังคมได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- จานวนเด็ก
- แบบบันทึก
- ผลงานที่จัดแสดงของแต่ละระดับชั้น - แบบสารวจชิ้นงาน
- สอบถาม

- ใบโบวชัว
- ผลงานของโครงงาน
- แบบสอบถาม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลคาดว่าจะได้รับ
เด็กได้เรียนรู้ และชื่นชม ในโครงงาน/ผลงาน ของตนเองสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและสังคมได้
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ชื่อโครงการ
เป้าหมายที่ 4
เป้าหมายที่ 11

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 13
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 14
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 16
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 50
จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 51
ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวดวงพร พุฒจิระ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินงาน
อาคารยอแซฟและอาคารอันนา
1. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินผลนานาชาติของโครงการ PISA พบว่าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย
ยังอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและขบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับ
เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย(อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจามากที่สุดมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ริเริ่มโครงการ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “โดยร่วมมือกับบริษัท
นามมี บุ๊ คส์ จ ากัด และสถาบั น ส่ ง เสริ มการสอนวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เพื่อ เป็น แนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยได้ศึกษา
โครงการต้นแบบจากประเทศเยอรมันคือมูลนิธิ Haus er kienen Forscherซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ที่สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุผลนี้ ทางโรงเรียนจึงได้เข้าร่วม โครงการ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยจัดทา
โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินโครงการพบว่าเด็กชอบ มีความสุขในการทากิจกรรมและรู้จักคิด
ตั้งคาถามและค้นหาคาตอบด้วยตนเอง จึงสมควรทาโครงการนี้ต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- การจัดกิจกรรมบ้ายวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเหมาะสมกับเวลาและวัยของ
ผู้เรียน
ความมีเหตุผล
- เรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริง
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้
-

ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้
รู้จักคิด ตั้งคาถามและค้นหาคาตอบ
มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้
ความอดทนในการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ความสามัคคีในการทางานร่วมกัน
ความประหยัดในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์และใช้อย่างคุ้มค่า
มีความรู้เรื่อง น้า อากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไฟฟ้า แสงและสี
มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมและประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคาถามและค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
3. เพื่อสร้างความสามัคคีในการทางานร่วมกัน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
2. ร้อยละ 95 ของเด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
3. ร้อยละ 95 ของเด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้
4. ร้อยละ 95 ของเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ด้านคุณภาพ
เด็กมีประสบการณ์และได้เรียนรู้ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น
4. กิจกรรมการดาเนินงาน
งาน /กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการบ้าน
1. ประชุมครูวางแผนงาน
นางสาวดวงพร
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5,000
16 พ.ค.60
วิทยาศาสตร์
3. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองทราบ
ประเทศไทย
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมายหน้าที่
5. ดาเนินการตามแผนงาน
5.1 กิจกรรมทดลอง
16 พ.ค.60 วิทยาศาสตร์ตามหน่วย
31 มี.ค.61
5.2 กิจกรรมสัปดาห์
19 ส.ค.60

งาน /กิจกรรม

โรงเรียนธีรศาสตร์ 101
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
5.3 วิทยาศาสตร์ (ทดลองตามฐาน)
- วิทยาศาสตร์ตามหน่วย
1 พ.ย. 60 –
การเรียน
18 ก.พ. 61
5.4 โครงงานวิทยาศาสตร์
(ห้องเรียนละ 1 โครงงาน)
6. ประเมินกิจกรรม
7. ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง
1 มี.ค. 61
8. สรุปผลการดาเนินงาน
25 มี.ค.61
9. รายงานประเมินกิจกรรม
5. งบประมาณ 5,000 บาท
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
เป้าหมายด้านปริมาณ
- บั น ทึ ก รายชื่ อ เด็ ก เข้ า ร่ ว ม - แบบบันทึกรายชื่อ
1. ร้ อ ยละ 100 ของเด็ ก ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
กิจกรรม
ทดลองวิทยาศาสตร์
- บันทึกหลังสอน
- ภาพถ่ายกิจกรรม
2. ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน
- แบบสอบถาม
3. ร้อยละ 95 ของเด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว - ประเมินผลความพึงพอใจ
- ประเมินใบงานเด็ก
- ใบงาน
ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
- แผนการสอน
4. ร้อยละ 95 ของเด็กมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้
5. ร้อยละ 95 ของเด็กมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เป้าหมายด้านคุณภาพ
เด็กมีประสบการณ์และได้เรียนรู้ ตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพให้สูงขึ้น
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดหวังจะได้รับ
ครูอนุบาลทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 3
เป้าหมายที่ 4
เป้าหมายที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ยุทธศาสตร์ที่ 14
ยุทธศาสตร์ที่ 15
ยุทธศาสตร์ที่ 38

วันบัณฑิตน้อย
2556-2560
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
แนวการจัดการศึกษา
ร่าเริงแจ่มใส มีความมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางอนงค์ บุญมี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 กุมภาพันธ์ 2561 – 13 มีนาคม 2561
1. หลักการและเหตุผล
จากยุ ท ธศาสตร์ แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนและสั ง คมไทยสู่ สั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู้ การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสังคมเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันสร้าง
ค่านิยมให้ คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลด
ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม ให้มีคุณธรรมนาความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของทุกกลุ่มวัยตลอดไปใช้ควบคู่กับการดาเนิน ชีวิต ประจาวันจน
ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง รู้จักร่วมแสดงความยินดีกับผู้อื่นได้และดาเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข
จากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา เด็กชั้นอนุบาล 3 มีพัฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกาหนด
ได้อย่างเหมาะสม และมีผู้ปกครองมีความพึงพอใจดี จึงเห็นควรให้ดาเนินโครงการนี้ต่อไป
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการพอประมาณ
- การทาความดี เป็นคนดี มีจิตอาสา สมควรได้รีบการยกย่องเป็นแบบอย่าง
หลักการมีเหตุผล
- เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น
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การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- เราต้องสร้างคนดี คนเก่งเพิ่มมากขึ้นในสังคมจากแบบอย่างที่พบเห็น
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
- ความมีน้าใจ
เงื่อนไขความรู้
- วิธีประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2. เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
3. เพื่อให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์
4. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
5. เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
6. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ

เด็กอนุบาล 3 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย
เด็กมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถชื่นชมและแสดงความยินดีร่วมกับ
ผู้อื่นได้
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการวัน 1. ประชุมวางแผนงาน
บัณฑิตน้อย 2. เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
7,000
ก.พ.61 นางอนงค์
3. กาหนดวันเวลา สถานที่ในการจัด
นางสาวนิตยา
4. จัดทาเกียรติบัตรผู้ที่จบหลักสูตรอนุบาล 3
ก.พ.61
5. ออกจดหมายเชิญผู้ปกครองและคาสั่ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
6. ดาเนินการจัดกิจกรรม
มี.ค.61
- กาหนดวันฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตร
- กาหนดวันถ่ายภาพการรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
ทุกคน
- ตกแต่งสถานที่/
- จัดงานตามแผนงาน
7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
มี.ค.61
8. สรุปผลและรายงานประเมินโครงการ
มี.ค.61
รวมเป็นเงิน
7,000
5. งบประมาณ 7,000 บาท

104 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

ด้านปริมาณ
เด็กอนุบาล 3 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวัน - บันทึกการเข้าร่วม
บัณฑิตน้อย
โครงการ
ด้านคุณภาพ
เด็กมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ - ประเมินความพึงพอใจ
ชื่นชมและแสดงความยินดีร่วมกับผู้อื่นได้
ของผู้ปกครอง

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
โครงการ
- แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ปกครอง

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนธีรศาสตร์
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน

โรงเรียนธีรศาสตร์ 105
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 5
เป้าหมายที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 18

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
2556 -2560
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แนวการจัดการศึกษา
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 19
ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 20
ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ยุทธศาสตร์ที่ 21
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 22
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 24
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ 35
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวดวงพร พุฒจิระ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินงาน
อาคารยอแซฟและอาคารอันนา
1.หลักการและเหตุผล
การเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย
ภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้
และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กลุ่มงานบริหารวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยนาข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการที่ผ่านมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ครูนาไปจัด
ประสบการณ์พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเหมาะสมกับวัยและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 จึงเห็นควรให้ดาเนินโครงการนี้ต่อไป

106 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การพัฒนาเด็กเป็นไปตามศักยภาพเหมาะสมตามวัย
ความมีเหตุผล
เด็กมีพัฒนาการและความพร้อมที่จะเรียนในชั้นสูงต่อไป
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
เด็กมีคุณลักษณะตามวัย มีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เงื่อนไขคุณธรรม
ความขยัน ครูและนักเรียนต้องทาหน้าที่ของตนเองอย่างดี พยายามทา
ต่ อ เนื่ อ งความรอบคอบ การใช้ ค วามรอบคอบเพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก ให้ ไ ด้ ผ ล
เหมาะสมกับวัย
เงื่อนไขความรู้
เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546
2. วัตถุประสงค์
1. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนธีรศาสตร์มีองค์ประกอบครบถ้วนเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
3. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก
4. เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ครูร้อยละ 100 สามารถนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ครูร้อยละ 100 จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3. ครูร้อยละ 100 บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
4. ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5. ครูร้อยละ 100 ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
6. ครูร้อยละ 100 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
เป้าหมายด้านคุณภาพ
โรงเรี ย นมี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. การดาเนินงาน และระยะเวลา
งาน/ กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร 1. ประชุมวางแผนงาน
สถานศึกษาปฐมวัย 2. เสนอเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4. ดาเนินการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร
- ทบทวนศึกษาคู่มือหลักสูตร
- กาหนดโครงสร้างหลักสูตร

งบประมาณ
700

ระยะเวลา
2 พ.ค.60
16 พ.ค.60
16 พ.ค. 60 –
31 มี.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวดวงพร

งาน/ กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
- ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. แต่งตั้งหน้าที่การปฏิบัติงานประจาปี
การศึกษา
6. กากับติดตามการนาหลักสูตรไปใช้
- แผนการจัดประสบการณ์
- บันทึกหลังสอน
- ประชุมนิเทศตืดตามการเรียนการ
สอน
- นิเทศสังเกตการสอน
7. รายงานผลการใช้หลักสูตร /รายงาน
การประเมินความพึงพอใจ

โรงเรียนธีรศาสตร์ 107
บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
3 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60 –
31 มี.ค. 61

28 มี.ค. 61

5. งบประมาณ 700 บาท
6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน
2. ครูร้อยละ 100 สามารถนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยไปจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ครูร้อยละ 100 จัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
4. ครูร้อยละ 100 บริหารจัดการชั้น
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
5. ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อเทคโนโลยี
เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก
6. ครูร้อยละ 100 ใช้เครื่องมือการวัด
และประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
7. ครูร้อยละ 100 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
8. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 95 มีความพึง
พอใจในผลการจัดการเรียนการสอน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- ตรวจติดตาม

- คาสั่ง

- ประชุมนิเทศ

- บันทึกการประชุมนิเทศ

- นิเทศการสอน

- แผนการจัดประสบการณ์

- ตรวจติดตาม

- บันทึกการสอน

- สังเกต

- แบบสังเกต

- สังเกต

- แบบสังเกต

- สังเกต

- แบบสังเกต

- สังเกต

- แบบสังเกต

108 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
นาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

วิธีการประเมิน
- สอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

7.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูสามารถนาความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เด็กเกิด
การเรียนรู้และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามวัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 1
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เป้าหมายที่ 4
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 10
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ยุทธศาสตร์ที่ 13
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 14
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 15
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 16
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 17
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวดวงพร พุฒจิระ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์

110 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
1.หลักการและเหตุผล
การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง
จะได้รู้ล่วงหน้าหากเด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการ และพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือหรือ
สนั บ สนุ น เด็กปฐมวัย ให้ มีพัฒ นาการตามวัย หากพ่อแม่ผู้ ปกครองปล่ อยไว้ไม่ส นใจการวัดและการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ก็อาจทาให้เด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการ และพ่อแม่ผู้ปกครองอาจไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที การ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก จัดทาขึ้นเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยถึงความล่าช้าของพัฒนาการ และเพื่อพัฒนากล
ยุทธ์ในการให้ความช่วยเหลือเด็ก เด็กที่ได้รับการสงสัยว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้าจะได้รับการประเมินอย่างละเอียด
การช่วย เหลือของพ่อแม่ผู้ปกครองในขั้นแรกนั้นเป็นกุญแจสาคัญที่จะช่วยให้เข้าถึงการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมีประ สิทธิภาพ
ดังนั้นการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลายจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย ทาให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตั วเด็ก และนาผลมาสรุปเพื่อพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ เด็ ก จากการด าเนิ น งานในปี ที่ ผ่ า นมามี ก ารประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก อย่ า ง
หลากหลาย ซึ่งจาการประเมินทาให้ครูทราบถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ทาให้สามารถนาผลการประเมินไป
พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้ดาเนินโครงการนี้ต่อไป
การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการพอประมาณ
- พอประมาณกับพัฒนาการของเด็ก
- พอประมาณกับกาลังและความสามารถของครู
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ
หลักการมีเหตุผล
- ใช้ประกอบการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น
- เพื่อให้ครูมีทักษะในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
- เพื่อติดตามการจัดประสบการณ์ของครูตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักภูมิคุ้มกัน
- ต้องมีการวางแผนระยะเวลา การประเมินอย่างมีระบบ
- มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
- ความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น
เงื่อนไขความรู้
- ความรู้ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- ความรู้ด้านการทาแผนการจัดประสบการณ์
- ความรู้ด้านการการประเมินพัฒนาการสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย
2.2 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ
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2.3 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
2.4 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 95 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. ร้อยละ 95 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละ 95 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. ร้อยละ 95 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
เป้าหมายด้านคุณภาพ
เด็กมีพัฒนาการและความพร้อมที่จะเรียนในชั้นสูงต่อไปอย่างมีความสุข
4.การดาเนินงาน ระยะเวลา
โครงการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
5. งบประมาณ

วิธีการดาเนินงาน

ประชุมวางแผนงาน
เสนอเพื่อขออนุมัติ
ประชาสัมพันธ์แจ้งครูรับทราบ
กาหนดระยะเวลาในการประเมิน
พัฒนาการ
- ภาคเรียนที่ 1 จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เดือน มิ.ย.60
ครั้งที่ 2 เดือน ก.ย.60
- ภาคเรียนที่ 2 จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เดือน ธ.ค.60
ครั้งที่ 2 เดือน ก.พ.61
จัดทาแบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก
สังเกตเด็กเป็นรายบุคคล
บันทึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สรุปผลการประเมินพัฒนาการภาค
เรียนที่ 1
สรุปผลการประเมินพัฒนาการภาค
เรียนที่ 2
สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานประเมินโครงการ

3,000 บาท

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3,000

16 พ.ค.60

นางสาวดวงพร

16 พ.ค.60 – 31
มี.ค.61
1 มิ.ย. 60 – 30
ก.ย. 60

ครูประจาชั้น

1 พ.ย. 60 – 28
ก.พ. 61
16 พ.ค.60 – 31
มี.ค.61
1 – 30 ต.ค. 60
1–30 มี.ค. 61

นางสาวดวงพร
นางสาวดวงพร
นางสาวดวงพร
นางสาวดวงพร
นางสาวดวงพร
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6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 95 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย - ประเมินพัฒนาการ
- แบบประเมินพัฒนาการ
- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. ร้อยละ 95 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ - บันทึกพัฒนาการเด็ก - สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละ 95 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
4. ร้อยละ 95 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
เป้าหมายด้านคุณภาพ
เด็กมีพัฒนาการและความพร้อมที่จะเรียนในชั้นสูงต่อไป
อย่างมีความสุข
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆดีขึ้นตามวัย
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

114 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่
8

งบประมาณอนุบาล
2556 – 2560
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ยุทธศาสตร์ที่ 41
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 42
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 45
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1, 4.3 โครงการกิจกรรมที่ 3 ,4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวศยามล ว่องแก้ว
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ห้องวิชาการอนุบาลโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากอนุบาลโรงเรียนธีรศาสตร์ได้มีการจัด การเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้มี
คุณธรรม จริ ย ธรรมควบคู่กับ การเรี ย นรู้ โดยมีการจัดประสบการณ์ที่ห ลากหลายทั้งการเรียนรู้ภ ายในและ
ภายนอกห้องเรียนจากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ต้องใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อวัส ดุอุปกรณ์ นามาจัดกิจ กรรมให้สาเร็จลุล่ วงไปอย่างราบรื่น จึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณมา
สนับสนุนและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับการจัดโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เพื่อความถูกต้องและตรวจสอบได้ จึง
จัดทาโครงการงบประมาณอนุบาลนี้ขึ้นมา เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม
ต่างๆ ตามความเป็นจริง
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การใช้งบประมาณให้ถูกต้อง
ความมีเหตุผล
มีแผนการใช้งบประมาณตามความเหมาะสม
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว มีการจัดทาบัญชีการตรวจสอบความถูกต้อง
เงื่อนไขคุณธรรม
ทางานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ชัดเจน
เงื่อนไขความรู้
มีความรู้ทางด้านการจัดทาบัญชีอย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดระบบการบริหารงบประมาณ ติดตามและตรวจสอบการใช้เงินของครูในโครงการ /งาน / กิจกรรม
ต่างๆ อย่างโปร่งใส
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3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. บุคลากรร้อยละ 100 ใช้งบประมาณในการจัดโครงการ งานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
2. ร้อยละ 100 การใช้งบประมาณมีหลักฐานครบ
ด้านคุณภาพ
งบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการมีความสะดวกเรียบร้อย ติดตามและตรวจสอบได้
4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการโปร่งใส่ 1. วางแผนการใช้งบประมาณ
พ.ค. 60 – มี.ค.61 นางสาวศยามล ว่องแก้ว
ได้คุณภาพ
ของกลุ่มงาน
2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้
100
พ.ค. 60 – มี.ค.61
งบประมาณของแต่กลุ่ม
งาน
3. สรุปรวบรวมประเมินผล
100
มี.ค.61
การ ใช้งบประมาณ
4. รายงานประเมินผล
200
มี.ค.61
รวมเป็นเงิน
400
5. งบประมาณ 300 บาท
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
1. บุ คลากรร้ อ ยละ 100 ใช้งบประมาณใน
ตรวจสอบ
แบบประเมินโครงการ
การจั ด โครงการ งานและกิ จ กรรมต่ า งๆ
ของโรงเรียนได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
2. ร้อยละ 100 การใช้งบประมาณมีหลักฐาน
ครบ
ด้านคุณภาพ
งบประมาณในการจั ด กิ จ กรรม โครงการมี
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ความสะดวกเรียบร้อย ติดตามและตรวจสอบได้
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรใช้งบประมาณในการจัดโครงการ / งาน / กิจกรรมอย่างเหมาะสมคุ้มค่ามีประโยชน์และ
ตรวจสอบได้
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป
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ชื่อโครงการ
หนูน้อยสุขภาพดี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่
1
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
มีน้าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด
แผนปฏิบัติงานอภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
หัวหน้าโครงการ
นางสาววรรณา วังกาญจน์สิริกุล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
แผนกอนุบาล
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2546 และหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่เหมาะสมตามวัย โดยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
พัฒนาความรู้และทักษะในการมีสุขนิสัยที่ดี การดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสมของบุคคล การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และเพียงพอ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดีในการออกกาลังกาย ดูแลรักษาความสะอาดศีรษะ ผม
ฟันและมือ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้า เพื่อหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงต่อโรค ภัยและ
สิ่งเสพติด ได้เหมาะสมตามวัย
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการพอประมาณ - การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนที่เหมาะสมกับวัยและรู้จักการออก
กาลังกาย
หลักการมีเหตุผล
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี รักการออกกาลังกาย
- เพื่อรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและเรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี คุณค่าทางโภชนาการและ
มารยาทในการรับประทานอาหาร อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์
เงื่อนไขความรู้
- รู้ถึงมารยาทและคุณค่าทางโภชนาการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
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3. เพื่อให้เด็กสามารถดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี
4. เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
5 .เพื่อให้เด็กรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นให้มีสุขนิสัยที่ดี
- เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่า
ทางโภชนาการ
- เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร
- เด็กร้อยละ 100 รู้จักการออกกาลังกายเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วตามวัย
- เด็กร้อยละ 100 ได้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
ด้านคุณภาพ
เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดของร่างกาย และเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ มีน้าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแลสุ ขภาพและ
รักการออกกาลังกายหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ตามวัย
4. การดาเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานผมหอม ฟัน 1. ประชุมวางแผนงาน กาหนดการจัด
400
พ.ค.60
นางสาววรรณา
สวย มือสะอาด
กิจกรรม
2. ดาเนินการตามแผน
พ.ค.60 – มี.ค.61
- กิจกรรมเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดี
- กิจกรรมกาจัดเหา
- กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการ
แปรงฟัน และการล้างมือที่ถูกวิธี
- กิจกรรมการตรวจความสะอาดผม
ฟัน มือเล็บ
- กิจกรรมการล้างมือ
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินผลแบบประเมินความพึง
พอใจงานผมหอม ฟันสวย มือ
สะอาด
4. สรุปผลและรายงานการประเมินงาน
มี.ค.61
ผมหอม ฟันสวย มือสะอาด
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งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานอาหารดีชีวี 1. ประชุมวางแผนงาน กาหนดการจัด
500
พ.ค.60
นางสาววรรณา
สดใส
กิจกรรม
2. ดาเนินการตามแผน
พ.ค.60 – มี.ค.61
- อบรมเด็กเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีใน
การรับประทานอาหาร
- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่
- กิจกรรมรายการอาหารประจาวัน
- กิจกรรมสวดโมทนาขอบคุณ
อาหาร
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินผลแบบประเมินความพึง
พอใจงานอาหารดีชีวีสดใส
4. สรุปผลและรายงานการประเมินงาน
มี.ค.61
อาหารดีชีวีสดใส
งานออกกาลัง 1. ประชุมวางแผนงาน กาหนดการจัด
400
พ.ค.60
นางพรกมล
กาย
กิจกรรม
2. ดาเนินการตามแผน
- กิจกรรมอบรมเด็กเกี่ยวกับการ
พ.ค.60 – มี.ค.61
ออกกาลังกาย
- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้
พ.ค.60 – มี.ค.61
- กิจกรรมกายบริหารยามเช้า
พ.ค.60 – มี.ค.61
- กิจกรรมชั่งน้าหนัก – วัดส่วนสูง
พ.ค.60 – มี.ค.61
- กิจกรรมเต้นแอโรบิก
3. ประเมินผลแบบประเมินความพึง
มี.ค.61
พอใจงานการออกกาลังกาย
4. สรุปและรายงานผลการประเมินงาน
มี.ค.61
การออกกาลังกาย
5. งบประมาณ
งบประมาณโครงการหนูน้อยสุขภาพดีรวมทั้งหมด 1,300 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนเป็นให้มีสุขนิสัยที่ดี
2. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- การสังเกต

- แบบประเมิน

- การสังเกต

- แบบประเมิน
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6. ระดับความสาเร็จ (ต่อ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทาง
โภชนาการ
3. เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับมารยาทที่ดี
ในการรับประทานอาหาร
4. เด็กร้อยละ 100 รู้จักการออกกาลังกายเคลื่อนไหว
ร่างกายได้คล่องแคล่วตามวัย
5. เด็กร้อยละ 100 ได้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย
และสิ่งเสพติด
ด้านคุณภาพ
เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดของร่างกาย
และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีน้าหนัก ส่วนสูง
สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแล
สุขภาพและรักการออกกาลังกายหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ตามวัย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- การสังเกต

- แบบประเมิน

- การสังเกต

- แบบประเมิน

- การสังเกต

- แบบประเมิน

- แบบสังเกต
- แบบประเมิน

- แบบประเมิน

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสาธารณสุขอนามัยบ้านครก มาให้คาแนะนาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยและ รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง
เสพติดตามวัย
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ชื่อโครงการ
หนูน้อยสุขภาพดี งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่
1
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด
แผนปฏิบัติงานอภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.1- โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
หัวหน้างาน
นางสาววรรณา วังกาญจน์สิริกุล
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
แผนกอนุบาล
1. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ กษามุ่ง เน้ น พั ฒ นาการครบทุกด้าน มีความสมบู รณ์แข็ งแรงทั้ งร่างกายและจิตใจ
พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี
ในการดูแลรักษา ความสะอาด ศีรษะ ผม ฟัน และมือ สุขนิสัยที่ดีในการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังเข้าห้องน้า
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการพอประมาณ - การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนที่เหมาะสมกับวัย
หลักการมีเหตุผล
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี
- เพื่อรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและเรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี คุณค่าทางโภชนาการ และ
มารยาทในการรับประทานอาหาร อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์
เงื่อนไขความรู้
- รู้ถึงมารยาทและคุณค่าทางโภชนาการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลความสะอาดศีรษะ ผม และมือ
2. เพื่อให้เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหารได้อย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้า
4. เพื่อให้เด็กสามารถดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ

เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็ นผู้มีสุขนิสัยที่ดีในการ
ดูแลความสะอาดศีรษะ ผม และมือ การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารอย่างถูก
วิธี การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้า

122 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
ด้านคุณภาพ เด็กมีสุขนิสัยทีด่ ีในการรักษาความสะอาดของร่างกาย
4.การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานผมหอม ฟัน 1. ประชุมวางแผนงาน กาหนดการจัด
400
พ.ค.60
นางสาววรรณา
สวย มือสะอาด
กิจกรรม
2. ดาเนินการตามแผน
พ.ค.60 – มี.ค.61
- กิจกรรมเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดี
- กิจกรรมกาจัดเหา
- กิจกรรมแปรงฟัน
- จัดบอร์ดให้ความรู้
- กิจกรรมการตรวจความสะอาด
ผม ฟัน มือเล็บ
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินผลแบบประเมิน
- ความพึงพอใจงานผมหอม ฟัน
สวย มือสะอาด
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปผลและรายงานการประเมิน
งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด
5. งบประมาณ
งบประมาณงานผมหอม ฟันสวย มือสะอาดรวมทั้งหมด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

400

บาท

วิธีการประเมิน

ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ - การสังเกต
ตนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลความสะอาดศีรษะ ผม
และมือ การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี
การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้า
ด้านคุณภาพ
เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดของ
- สารวจสอบถาม
ร่างกาย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกตรวจความ
สะอาดผม ฟัน เล็บ มือ
- แบบสอบถาม

6. ระดับความสาเร็จ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสาธารณสุขอนามัยบ้านครก มาให้คาแนะนาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กมีสุขภาพร่างกายและสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลรักษาความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
อย่างถูกต้อง
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ชื่อโครงการ
หนูน้อยสุขภาพดี
งานอาหารดีชีวีสดใส
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่
1
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด
แผนปฏิบัติงานอภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.1- โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
หัวหน้างาน
นางสาววรรณา วังกาญจน์สิริกุล
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
แผนกอนุบาล
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมตามวัย มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ได้เรียนรู้ถึงสุขนิสัยที่ดีในการดูแล
รักษาสุขภาพร่างกาย รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคล การเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเพียงพอ มีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร รู้จักรักการ
ออกกาลังกาย หลีกเลี่ยงตนเองให้ปลอดภัยและเสี่ยงต่อโรค ภัยและสิ่งเสพติดได้เหมาะสมตามวัย
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการพอประมาณ - การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนที่เหมาะสมกับวัย
หลักการมีเหตุผล
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี
- เพื่อรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและเรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี คุณค่าทางโภชนาการ และ
มารยาทในการรับประทานอาหาร อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์
เงื่อนไขความรู้
- รู้ถงึ มารยาทและคุณค่าทางโภชนาการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร
2. เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน
อาหาร ตามหลักโภชนาการ
ด้านคุณภาพ เด็กเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

124 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานอาหารดีชีวี 1. ประชุมวางแผนงาน
500
พ.ค.60
นางสาววรรณา
สดใส
- กาหนดการจัดกิจกรรม
2. ดาเนินการตามแผน
พ.ค.60 – มี.ค.61
- อบรมเด็กเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีในการ
รับประทานอาหาร
- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้อาหาร
หลัก 5 หมู่
- กิจกรรมรายการอาหารประจาวัน
- กิจกรรมสวดโมทนาขอบคุณอาหาร
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินผลแบบประเมิน
ความพึงพอใจงานอาหารดีชีวีสดใส
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปผลและรายงานการประเมิน
งานอาหารดีชีวีสดใส
5. งบประมาณ
งบประมาณงานอาหารดีชีวีสดใสรวมทั้งหมด
500 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีในการ - การสังเกต
- แบบสังเกต
รับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการ
- แบบบันทึกรายการ
ด้านคุณภาพ
อาหาร
เด็กเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- การสอบถาม
- แบบสอบถาม
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสาธารณสุขอนามัยบ้านครก มาให้คาแนะนาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กมีสุขภาพร่างกายและสุขนิสัยที่ดี สามารถเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ
รู้คุณค่าของอาหารและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร
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ชื่อโครงการ
หนูน้อยสุขภาพดี งานออกกาลังกาย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่
1
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด
แผนปฏิบัติงานอภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
หัวหน้างาน
นางพรกมล แสงสุระธรรม
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
แผนกอนุบาล
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย โดยเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ได้เรีย นรู้ถึงสุขนิ สัยที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสมของบุคคล การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเพียงพอ มีมารยาท
ที่ดีในการรับประทานอาหาร รู้จักรักการออกกาลังกาย หลีกเลี่ยงตนเองให้ปลอดภัยและเสี่ยงต่อโรค ภัย
และสิ่งเสพติดได้เหมาะสมตามวัย
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการพอประมาณ - การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนที่เหมาะสมกับวัย และรู้จักการ
ออกกาลังกาย
หลักการมีเหตุผล
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี รักการออกกาลังกาย
- เพื่อรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและเรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี คุณค่าทางโภชนาการ และ
มารยาทในการรับประทานอาหาร และการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์
เงื่อนไขความรู้
- รู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและการออกกาลังกาย
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กรักการออกกาลังกาย ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข
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3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ตามหลัก
โภชนาการ และรู้จักการออกกาลังกาย
ด้านคุณภาพ
เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแลสุขภาพ
และรักการออกกาลังกาย
4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานออกกาลัง 1. ประชุมวางแผนงาน กาหนดการจัด
400
พ.ค.60
นางพรกมล
กาย
กิจกรรม
2. ดาเนินการตามแผน
- กิจกรรมอบรมนักเรียนเกี่ยวกับสุข
พ.ค.60 – มี.ค.61
นิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร
- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้
พ.ค.60 – มี.ค.61
- กิจกรรมกายบริหารยามเช้า
พ.ค.60 – มี.ค.61
- กิจกรรมชั่งน้าหนัก – วัดส่วนสูง
พ.ค.60 – มี.ค.61
- กิจกรรมแอโรบิค
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินผลแบบประเมิน
- ความพึงพอใจงานการออกกาลังกาย
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปและรายงานผลการประเมิน
งานการออกกาลังกาย
5. งบประมาณ
งบประมาณงานออกกาลังกายรวมทั้งหมด 400 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

ด้านปริมาณ
เด็ ก ร้ อยละ 100 ได้ รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ สุ ข - การสังเกต
นิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร ตามหลัก
โภชนาการ และรู้จักการออกกาลังกาย
ด้านคุณภาพ
เด็ ก มี น้ าหนั ก ส่ ว นสู ง สมส่ ว นตามเกณฑ์ - สารวจสอบถาม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแลสุขภาพ
และรักการออกกาลังกาย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบบันทึกรายการอาหาร
- แบบสอบถาม
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสาธารณสุขอนามัยบ้านครก เอกสารเกี่ยวกับเกณฑ์การชั่งน้าหนัก ส่วนสูง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กรู้จักดูแลสุขภาพ สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีน้าหนัก – ส่วนสูงสมส่วนตามเกณฑ์อนามัย
กระทรวงสาธารณสุข และรักการออกกาลังกาย
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
เป้าหมายที่ 10

รู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ
2556 – 2560
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ยุทธศาสตร์ที่ 48
จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 49
ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2, 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
หัวหน้าโครงการ
นางสาวดวงตา ไผทฉันท์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
แผนกอนุบาล
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษามุ่งเน้น ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สั งคมและสติปัญญาที่
เหมาะสมกับ วัย โดยเฉพาะด้านสั งคม พัฒ นาคุณภาพคนไทยทุกช่ว งวัย สอดแทรกการพัฒ นาคนด้ว ย
กระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลและปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และ
จิตใจที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในเรื่องการตรงต่อ
เวลา และมีมารยาทเหมาะสมตามวัย สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม มีระเบียบใน
การแต่งกาย การเข้าแถว การเดินแถวตามระเบียบของทางโรงเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการพอประมาณ - พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก
หลักการมีเหตุผล
- เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและฝึกมารยาท ระเบียบวินัยให้เด็กอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน
เงื่อนไขความรู้
- รู้ถึงมารยาทและวัฒนธรรมไทย
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้เด็กมีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้ทันเวลา
2. เพื่อให้เด็กมีวินัย ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและโรงเรียนได้
3. เพื่อให้เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง
4. เพื่อให้เด็กมีมารยาทในการไหว้และการแสดงความเคารพผู้ใหญ่
5. เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
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6. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัยในการเข้าแถว เดินแถว และการแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน
7. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับความมีวินั ย และรู้จักรับผิดชอบต่อการมา
โรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
- เด็กร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบเกี่ยวกับมารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา
ที่ตนนับถือ
- เด็กร้อยละ 100 ได้รับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนระเบียบ
ในการเข้าแถวและเดินแถว การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและโรงเรียน
ด้านคุณภาพ
- เด็กมีวินัย มีความรั บ ผิ ดชอบมาโรงเรียนได้ทันเวลา ปฏิบัติตามกฎของห้ องเรียนและ
โรงเรียนได้
- เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง การไหว้ การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ และประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือมากขึ้น
- เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการแต่งกาย มีวินัย รู้จักการรอคอยตามลาดับ และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน
4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
งานตรงต่อเวลา 1. ประชุมวางแผนงาน
300
- กาหนดการจัดกิจกรรม
2. ดาเนินการตามแผน
- กิจกรรมอบรมเด็กเกี่ยวกับการ
ตรงต่อเวลาในการมาโรงเรียน
- กิจกรรมจัดทาแบบบันทึกการมา
สายของเด็ก
- กิจกรรมจัดทาแบบบันทึกการลา
ของเด็ก
3. ประเมินผล
- แบบสารวจงานตรงต่อเวลา
4. สรุปผล
- สรุปผลและรายงานการประเมิน
งานตรงต่อเวลา
งานเด็กดีมี
1. ประชุมวางแผนงาน
350
มารยาท
- กาหนดการจัดกิจกรรม
2. ดาเนินการตามแผน

ระยะเวลา
พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางผ่องพรรณ
นางสาววรรณา

พ.ค.60- มี.ค.61
พ.ค.60- มี.ค.61
พ.ค.60- มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60
พ.ค.60- มี.ค.61

นางผ่องพรรณ
นางสาววรรณา
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4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ (ต่อ)
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
- กิจกรรมอบรมและฝึกมารยาทไทย
ม.ค.61
ให้กับเด็ก
- กิจกรรมจัดบอร์ดมารยาทไทย
ก.พ.61
- กิจกรรมคัดเลือกเด็กดีมีมารยาท
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับเด็ก
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีมีมารยาท
3. ประเมินผล
- แบบประเมินความพึงพอใจงาน
มี.ค.61
เด็กดีมีมารยาท
4. สรุป
- สรุปผลและรายงานผลการ
มี.ค.61
ประเมินงานเด็กดีมีมารยาท
งานระเบียบดีมี 1. ประชุ ม วางแผนงาน ก าหนดการจั ด
350
พ.ค.60
นางผ่องพรรณ
เสน่ห์
กิจกรรม
นางสาววรรณา
2. ดาเนินการตามแผน
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเด็ก
พ.ค.60- มี.ค.61
เรื่องระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน
การแต่งกายและการปฏิบัติตาม
กฎของห้องเรียนและโรงเรียน
- กิจกรรมการเข้าแถวและเดินแถว
พ.ค.60- มี.ค.61
3. ประเมินผลความพึงพอใจงานระเบียบดี
มี.ค.61
มีเสน่ห์
4. สรุ ป ผลและรายงานการประเมิ น งาน
มี.ค.61
ระเบียบดีมีเสน่ห์
5. งบประมาณ
งบประมาณโครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบรวมทั้งหมด 1,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
งานตรงต่อเวลา
เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับความมี
วินัย และรู้จักรับผิดชอบต่อการมาโรงเรียนและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน
งานเด็กดีมีมารยาท
เด็กร้ อยละ 100 ได้รับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
มารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- แบบสังเกต

- แบบประเมิน

- การสังเกต

- แบบประเมิน
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6. ระดับความสาเร็จ (ต่อ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นับถือ
งานระเบียบดีมีเสน่ห์
เด็กร้อยละ 100 ได้รับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบี ย บการแต่งกายของโรงเรี ย นระเบีย บในการเข้า
แถวและเดินแถว การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและ
โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
1. เด็ ก มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมาโรงเรี ย นได้
ทั น เวลา ปฏิ บั ติ ต ามกฎของห้ อ งเรี ย นและ
โรงเรียนได้
2. เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง การไหว้ การ
แสดงความเคารพผู้ใหญ่ และประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือมากขึ้น
3. เด็กมีความรับ ผิ ดชอบในเรื่ องการแต่งกาย มี
วิ นั ย รู้ จั ก การรอคอยตามล าดั บ และปฏิ บั ติ
ตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- การสังเกต

- แบบประเมิน

- แบบสังเกต

- แบบประเมิน

- การสังเกต

- แบบประเมิน

- การสังเกต

- แบบประเมิน

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียนและโรงเรียนมี
มารยาทที่ดีและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม
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ชื่อโครงการ
รู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ
งานตรงต่อเวลา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่
3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2, 3
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
หัวหน้างาน
นางพรกมล แสงสุระธรรม
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
แผนกอนุบาล
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษามุ่งเน้น ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สั งคมและสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะด้านสังคม เพื่อเสริมสร้างให้ทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สอดแทรก
การพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล และปลูกฝังการพร้อมรับฟังความ
คิดเห็ น จากผู้ อื่ น และจิ ต ใจที่ มีคุ ณธรรม มี ระเบีย บวินั ย ตรงต่อ เวลา สร้ างจิ ตส านึ กให้ คนไทยมีค วาม
รับผิดชอบต่อตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการพอประมาณ - พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของนักเรียน
หลักการมีเหตุผล
- เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและฝึกมารยาท ระเบียบวินัยให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้ทันเวลา
2. เพื่อให้เด็กมีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียนและกฎ ระเบียบโรงเรียน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับความมีวินัย และรู้จักรับผิดชอบต่อการ
มาโรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ด้านคุณภาพ เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้ทันเวลา ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
ห้องเรียนและกฎ ระเบียบโรงเรียน
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4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานตรงต่อเวลา 1. ประชุมวางแผนงาน
300
พ.ค.60
นางพรกมล
- กาหนดการจัดกิจกรรม
2. ดาเนินการตามแผน
- ครูประจาชั้นชี้แจงเหตุผลการมา
พ.ค.60 - มี.ค.61
โรงเรียนให้ตรงต่อเวลาให้
ผู้ปกครองรับทราบ
- กิจกรรมอบรมเด็กเกี่ยวกับการ
พ.ค.60 - มี.ค.61
ตรงต่อเวลาในการมาโรงเรียน
- กิจกรรมจัดทาแบบบันทึกการมา
พ.ค.60 - มี.ค.61
สายของเด็ก
- กิจกรรมจัดทาแบบบันทึกการลา
พ.ค.60 - มี.ค.61
ของเด็ก
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินผลแบบสารวจงานตรง
ต่อเวลา
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปผลและรายงานการประเมิน
งานตรงต่อเวลา
5. งบประมาณ 300 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ - การสังเกต
- แบบสังเกต
ความมี วิ นั ย และรู้ จั ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การมา
- แบบบันทึกพัฒนาการ
โรงเรี ย นและปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของ
นักเรียน และบัญชีเรียกชื่อ
โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบมาโรงเรียน - การสอบถาม
- แบบสอบถาม
ได้ทันเวลา ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียนและ
กฎ ระเบียบโรงเรียน
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา การมาสายน้อยลง และรู้จักใช้เวลาได้อย่าง
ถูกต้อง
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
เป้าหมายที่ 10

รู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ
งานเด็กดีมีมารยาท
2556 – 2560
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ยุทธศาสตร์ที่ 48
จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 49
ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2, 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
หัวหน้างาน
นางผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
กลุ่มงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
สถานที่ดาเนินการ
แผนกอนุบาล
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับ
วัย โดยเฉพาะด้านสังคม โดยสอดแทรกพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลพัฒนา
ทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มีจิตใจที่มีคุณธรรม และ
มารยาทที่ดีงามในด้านต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นมารยาทการไหว้ การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ การเดินผ่านผู้ใหญ่ มีวินัย
ในตนเอง เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย เพื่อดารงรักษาความเป็นไทย
ซึ่งจะส่งผลให้เด็กที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ได้รู้จักมารยาทไทยที่ถูกต้อง และควรส่ งเสริมกิจกรรมต่างๆ
ฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการพอประมาณ - พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก
หลักการมีเหตุผล
- เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและฝึกมารยาท ระเบียบวินัยให้เด็กอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน
เงื่อนไขความรู้
- รู้ถึงมารยาทและวัฒนธรรมไทย
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีมารยาทที่ดีในสังคม
2. เพื่อให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3. เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
4. เพื่อให้เด็กเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ

เด็กร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบเกี่ยวกับมารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ
ด้านคุณภาพ เด็กมีมารยาทที่ดี ในสั งคม มีความซื่อสั ตย์สุ จริต ช่ว ยเหลื อแบ่งปัน ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ สามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานเด็กดีมี
1. ประชุมวางแผนงานกาหนดการจัด
350
พ.ค.60
นางผ่องพรรณ
มารยาท
กิจกรรม
นางสาววรรณา
2. ดาเนินการตามแผน
พ.ค.60 – มี.ค.61
- กิจกรรมอบรมและฝึกมารยาท
ไทยให้กับเด็ก
- กิจกรรมจัดบอร์ดมารยาทไทย
- กิจกรรมคัดเลือกเด็กดีมีมารยาท
ม.ค.61
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับเด็ก
ก.พ.61
ทีไ่ ด้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีมีมารยาท
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- แบบประเมินความพึงพอใจงานเด็ก
ดีมีมารยาท
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปและรายงานผลการประเมิน
งานเด็กดีมีมารยาท
5. งบประมาณ
งบประมาณงาน เด็กดีมีมารยาท รวมทั้งหมด
350 บาท

136 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ - การสังเกต
มารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา
ที่ตนนับถือ
ด้านคุณภาพ
เด็ ก มี ม ารยาทที่ ดี ใ นสั ง คม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ - การสอบถาม
สุ จ ริ ต ช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั น ประพฤติ ต นตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ สามารถเล่น
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต

- แบบสอบถาม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กมีมารยาทที่ดีในการไหว้ การพูด การฟัง การเดินผ่านผู้ใหญ่ได้ถูกต้องสวยงาม การแสดงมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
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ชื่อโครงการ
รู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ
งานระเบียบดีมีเสน่ห์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่
3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2, 3
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
หัวหน้างาน
นางผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
แผนกอนุบาล
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับ
วัย โดยเฉพาะด้านสังคมเพื่อเสริมสร้างให้ทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยสร้างจิตสานึกให้คน
ไทยมีความรับผิ ดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัยในด้านต่า งๆ เช่นระเบียบการแต่งกาย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของนักเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการพอประมาณ - พอประมาณกับวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก
หลักการมีเหตุผล
- เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการวางแผนและฝึกมารยาท ระเบียบวินัยให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน
เงื่อนไขความรู้
- รู้ถึงมารยาทและวัฒนธรรมไทย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัยในการเข้าแถว เดินแถว และการแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของ โรงเรียน
2. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 ได้รับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนระเบียบในการ
เข้าแถวและเดินแถว การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและโรงเรียน
ด้านคุณภาพ
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เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการแต่งกาย มีวินัย รู้จักการรอคอยตามลาดับ และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน
4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานระเบียบดีมี 1. ประชุมวางแผนงาน
350
พ.ค.60
นางผ่องพรรณ
เสน่ห์
- กาหนดการจัดกิจกรรม
นางสาววรรณา
2. ดาเนินการตามแผน
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเด็ก
พ.ค.60 – มี.ค.61
เรื่องระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน
การแต่งกายและการปฏิบัติตามกฎ
ของห้องเรียนและโรงเรียน
- กิจกรรมการเข้าแถวและเดินแถว
พ.ค.60 – มี.ค.61
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินผลความพึงพอใจงาน
ระเบียบดีมีเสน่ห์ผู้ปกครอง
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปผลและรายงานการประเมิน
งานระเบียบดีมีเสน่ห์
5. งบประมาณ
งบประมาณงานระเบียบดีมีเสน่ห์รวมทั้งหมด
350 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
เด็กร้ อยละ 100 ได้รั บ อบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ - การสังเกต
- แบบสังเกต
ระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนระเบียบในการเข้าแถว
และเดิ น แถว การปฏิ บั ติ ต ามกฎของห้ อ งเรี ย นและ
โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
- การสอบถาม
- แบบสอบถาม
เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการแต่งกาย มีวินัย
รู้จักการรอคอยตามลาดับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของห้องเรียนและโรงเรียน
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน
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ชื่อโครงการ
วันแห่งความภาคภูมิใจ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่
3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 10
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
หัวหน้าโครงการ
นางสาวดวงตา ไผทฉันท์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
แผนกอนุบาล
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เด็กต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิ ยมอัน
พึงประสงค์ เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ มีผลงาน ผลการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่องให้
เป็นที่ประจักษ์ในสังคม ตลอดจนได้สร้างขวัญ และกาลังใจแก่ผู้ที่ทาความดี
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการ วันแห่งความภาคภูมิใจ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปี การศึกษา เพื่อเป็น
ขวัญ และกาลังใจแก่ผู้ที่เป็นคนเก่ง คนดี
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการพอประมาณ - ยกย่อง เชิดชู และให้เกียรติบัตรแก่ผู้ที่เป็นคนเก่ง คนดี เวลาในการจัด
เหมาะสม
หลักการมีเหตุผล
- เพื่อส่งเสริม ยกย่องเด็กที่มีความสามารถในการเรียนรู้ มีผลงาน ผลการเรียนรู้
เป็นแบบอย่างที่ดี
หลักภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - เป็นคนดีและเป็นแบบอย่างได้
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีความสุภาพถ่อมตน การงาน/หน้าที่
เงื่อนไขความรู้
- เด็กมีผลการประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เด็กมีพัฒนาการครบ 4 ด้านเหมาะสมกับวัย
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2. เพื่อให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3. เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้ารับโล่เกียรติคุณเด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญายอดเยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มีพัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง อันดับ 1 ของ
ห้องเรียนและหนูน้อยมารยาทงาม
เป้าหมายด้านคุณภาพ
เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและความสาเร็จของตนเอง
4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
งานวันแห่ง
1. ประชุมวางแผนงาน กาหนดการ
6,000
พ.ค.60 - มิ.ย.60
ความภาคภูมิใจ
จัดกิจกรรม “วันแห่งความ
ภาคภูมิใจ”
2. เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม
พ.ค.60 - มิ.ย.60
3. รวบรวมรายชื่อเด็กที่ได้รับรางวัล
มิ.ย.60 - ม.ค.61
- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญายอดเยี่ยม
(เรียนดี 3 ปีการศึกษา)
- เด็กที่มีพัฒนาการดี 4 ด้าน
- หนูน้อยคนเก่ง อันดับ 1 ของห้องเรียน
4. จัดทาโล่และเกียรติบัตร
ม.ค.61
5. ออกจดหมายเชิญผู้ปกครองมาร่วมงาน
ม.ค.61
6. ออกคาสั่งและแจ้งผู้รับผิดชอบในการจัด
ม.ค.61
กิจกรรม
7. ดาเนินกิจกรรมตามวัน และเวลาที่กาหนด
ม.ค.61
- ตกแต่งสถานที่และบริเวณโดยรอบให้สวยงาม
- ซ้อมพิธีการ (ครูและเด็กทุกระดับชั้น
8. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ก.พ.61
ร่วมกิจกรรม
9. แจกแบบประเมินครูและผู้ปกครอง
ก.พ.61
10. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
ก.พ.61
11. รายงานผลการจัดกิจกรรม
ก.พ.61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวดวงตา
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5. งบประมาณ
งบประมาณโครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ รวมทั้งหมด
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

6,000 บาท

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ด้านปริมาณ
งานวันแห่งความภาคภูมิใจ
- คัดเลือกจากผลการทดสอบ - แบบทดสอบความพร้อม
เด็กร้อยละ 100 ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็น พัฒนาการด้านสติปัญญา
(พัฒนาการด้านสติปัญญา)
ตัวแทนเข้ารับโล่เกียรติคุณเด็กมีพัฒนาการ
- คัดเลือกจากผลการประเมิน - แบบประเมินคุณลักษณะอัน
ด้านสติปัญญายอดเยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็ก พัฒนาการดั้ง 4 ด้าน
พึงประสงค์
ที่มีพัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง อันดับ 1 ของ - คัดเลือกจากการประกวด
- แบบเกณฑ์การคัดเลือกหนู
ห้องเรียนและหนูน้อยมารยาทงาม
มารยาท
น้อยมารยาทงามระดับปฐมวัย
ด้านคุณภาพ
เด็ก ครู และผู้ ปกครองมีความสุข ภาคภูมิใจใน
ความส าเร็ จ ของนั ก เรี ย น และพึ ง พอใจในการจั ด
กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็ก ครู และผู้ปกครองมีความสุข ภาคภูมิใจในความสาเร็จของนักเรียน และพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวัน
แห่งความภาคภูมิใจ
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ชื่อโครงการ
สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 1
นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เป้าหมายที่ 3
นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม
เป้าหมายที่ 5
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 24
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ )
หัวหน้าโครงการ
นางสมใจ รัตนพรชัย
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561
สถานที่
อาคารยอแซฟและอาคารอันนา
1. หลักการและเหตุผล
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีความสุข
ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ – จิตใจ และสติปัญญาดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน – ภายนอก
ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างหนึ่งเพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกให้กับเด็กและได้รู้จักคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
รวดเร็วเน้นกานพัฒนาและสังคมการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมผลปรากฏว่านักเรียนนาความรู้มาปฏิบัติจริงได้โดย
การเอาใจใส่ดูแลต้นไม้ทั้งในห้องเรียนและบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนทั้งในสวนย่อมมีการจัดบอร์ดในแต่ละห้องทุก
ห้องเรีย นเพื่อปลูกจิ ตสานึกที่ดีให้กับ นักเรียนในเรื่องของการรู้จัก อนุรักษ์และเห็นคุณค่าสิ่ งแวดล้ อมโดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ของครูประจาชั้นและครูที่เกี่ยวข้องทุกคนในระดับอนุบาลทราบให้กับนักเรียนมีความรู้และมีการ
นาไปปฏิบัติจริง
ดังนั้น กลุ่มงานอาคารสถานที่เห็ นว่าการจัดสภาพแวดล้อมจาเป็นต้องดาเนินต่อในปีการศึกษา 2560
ต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- สถานที่แหล่งเรียนรู้
ความมีเหตุผล
- การปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็กมีทักษะชีวิตบูรณาการ
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การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้

-

กับชีวิตจริงและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
มีการวางแผนในการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
ต้องศึกษาข้อมูลสถานที่ แหล่งเรียนรู้
ความรับผิดชอบในหน้าที่
ความสามัคคีในการทางานร่วมกัน
รู้จักใช้วัสดุ – อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
รู้จักรักษาความสะอาด บริเวณสถานที่
ปลูกจิตสานึกให้รู้จักคุณค่าของต้นไม้
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
2.2 เพื่อหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
2.3 เพื่อเกิดความสนใจด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
2.4 เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2.5 เพื่อให้นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2.6 เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา
ด้านคุณภาพ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่สะอาดและปลอดภัย
4. การดาเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ
งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งานห้องเรียนน่า 1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
อยู่
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- กิจกรรมการจัดบรรยากาศในห้องเรียน
- กิจกรรมจัดบอร์ด
- กิจกรรมตรวจห้องเรียน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน

งบประมาณ
200

ระยะเวลา
พ.ค. 60- มี.ค 61
มี.ค 61

มี.ค 61
มี.ค 61

ผู้รับผิดชอบ
นางสมใจ
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งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งานรักษ์
1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
สิ่งแวดล้อม
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- กิจกรรมแยกประเภทของขยะ
- กิจกรรมรักษ์ต้นไม้
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- ผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
งานห้องน้าน่า 1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
ใช้สบายใจเมื่อ
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
เข้า
2. ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- กิจกรรมสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ในการใช้ห้องน้า
- กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
(นักเรียนอนุบาล 3)
- ตามลาดับห้อง 3/1 – 3/5
- ห้องละ 4 คน ชาย 2 หญิง 2
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- ผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
งานปลอดภัยไว้ 1. วางแผน/ประชุม/ ประสานงาน
ก่อน
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินงานตามกิจกรรม
- กิจกรรมหนีไฟ
- อบรมเด็กเตรียมการซ้อมหนีไฟ
- กิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน
- แนะนาวิธีการเล่นร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง

งบประมาณ
2,200

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
พ.ค.60-มี.ค 61 นางสาวกานดา
พ.ค.60-มี.ค.61
มี.ค 61
มี.ค 61

200

พ.ค.60-มี.ค.61

นางสมใจ
นางสาวสมรศรี

พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61
200

พ.ค.60-มี.ค.61
พ.ค.60-มี.ค.61

นางสาวเตือนตา
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งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- ผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน

5. งบประมาณ 2,800 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมเป็น
แหล่ งเรี ย นรู้ พัฒ นาการเรี ยนรู้ ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่สะอาดและปลอดภัย
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

ระยะเวลา
มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.61

วิธีการประเมิน
- สารวจข้อมูล

- สารวจข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบบันทึกสารวจความพึงพอใจ
- ใบงาน
-ภาพกิจกรรม

-

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทุกคนพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 5

สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่ งานห้องเรียนน่าอยู่
2556 - 2560
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 24
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ )
หัวหน้างาน
นางสาวเตือนตา แก้วบรรจง
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย
1.หลักการและเหตุผล
การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐาน
ของประเทศต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐาน ความรู้
และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่
มั่นคงและยั่งยืน
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
จัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอกับเด็ก
ความมีเหตุผล
ปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก มีทักษะชีวิตบูรณาการ
เรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน
เงื่อนไขคุณธรรม
ความรับผิดชอบในหน้าที่
เงื่อนไขความรู้
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ จัดสิ่งอานวยความสะดวกและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ

ครูร้อยละ 100 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เอื้อต่อการเรียนรู้สะอาดปลอดภัย มีวัสดุ
อุปกรณ์และพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับความต้องการและความสนใจเด็ก
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4.การดาเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
การจัดบรรยากาศใน 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
200
ห้องเรียน
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรม
- ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัด
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม/
สะอาด
- มีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่าง
เพียงพอ
- จัดมุมการเรียนรู้ต่างๆอย่างน้อย 4
มุม
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
การจัดบอร์ด
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรม
- จัดบอร์ดในห้องเรียนทุกสัปดาห์
ตามหน่วยการเรียนรู้
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
การตรวจห้องเรียน 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ห้องเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- อนุบาล 1
- อนุบาล 2
- อนุบาล 3

ระยะเวลา
พ.ค.60-มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเตือนตา

พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61

พ.ค.60-มี.ค.61

นางสาวเตือนตา

พ.ค 60-มี.ค 61
มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60-มี.ค.61
พ.ค.60-มี.ค.61

นางสาวเตือนตา
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กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปผลดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
5. งบประมาณ 200 บาท
6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
เป้าหมายด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมใน - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ห้องเรียนให้เหมาะสมกับวัยนักเรียน
- บันทึกการสังเกต
- แบบบันทึกการสังเกต
เป้าหมายด้านคุณภาพ
- บันทึกสารวจความพึงพอใจ - แบบบันทึกสารวจความพึงพอใจ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เอื้อต่อ
- ใบงาน
การเรียนรู้สะอาดปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์และพื้นที่ใน
-ภาพกิจกรรม
การจั ดกิจ กรรมเพีย งพอกับ ต้องการและความสนใจ
เด็ก
7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่มีวัสดุ อุปกรณ์และพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมเพียงพอปลอดภัย

โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย 149
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อโครงการ
สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่ งานรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 1
นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.3 โครงการกิจกรรมที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ )
หัวหน้างาน
นางสาวกานดา วงศ์สัมพันธ์เวช
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561
สถานที่
บริเวณสนามและอาคารเรียนระดับปฐมวัย
1. หลักการและเหตุผล
การรักษาความสะอาด สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่ โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงและเสริม
รากฐานของประเทศต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐาน ความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในการควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้าเสียของชุมชนพัฒนาระบบการจัดการของเสียทางโรงเรียนได้สร้างความเข้าใจ
ที่ดีเกี่ยวกับการเก็บขยะทิ้งขยะให้ถูกต้องเพื่อนักเรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดซึ่งทาให้สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนน่าอยู่
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- การจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
ความมีเหตุผล
- การปลูกฝัง และส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการจัดการวางแผนในการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่
เงื่อนไขความรู้
- ปลูกจิตสานึกในการรักษาความสะอาดและทิ้งขยะ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 ดูแลและรักษาความสะอาดและทิ้งขยะได้ถูกที่
ด้านคุณภาพ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมีถังขยะที่สะอาดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
4. การดาเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ
งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานรักษ์
1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
2,000
พ.ค.60-มี.ค.61 นางสาวกานดา
สิ่งแวดล้อม
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
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งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
2. ดาเนินกิจกรรมตามงาน
พ.ค.60-มี.ค.61
- กิจกรรมแยกประเภทของขยะ
- กิจกรรมรักษ์ต้นไม้
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
มี.ค.61
- ผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
5. งบประมาณ
2,200 บาท
6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
เป้าหมายด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 ดูแลและรักษาความสะอาด - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบบันทึกการเข้า
และทิ้งขยะได้ถูกที่
- บันทึกการสังเกต
ร่วมกิจกรรม
เป้าหมายด้านคุณภาพ
- บันทึกสารวจความพึงพอใจ - แบบบันทึกการสังเกต
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมีถัง
- แบบบันทึกสารวจความ
ขยะที่สะอาดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
พึงพอใจ
7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทุกคนพอใจใน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
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ชื่อโครงการ
สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่ งานปลอดภัยไว้ก่อน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 1
นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ )
หัวหน้างาน
นางสาวเตือนตา แก้วบรรจง
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย
1. หลักการและเหตุผล
การจัดสภาพแวดล้ อมภายในอาคารให้ ปลอดภัยต่อผู้เรียนโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ ยงและเสริม
รากฐานของประเทศด้า นต่ า งๆให้ เ ข้ มแข็ ง ควบคู่ ไ ปกับ การพัฒ นาและสั ง คมไทยให้ มีคุ ณ ภาพมี โ อกาสเข้ า ถึ ง
ทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยรากฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในการเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการจัดทาแผนที่และ
จัดลาดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพและ
ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน และจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังนั้นกลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงเห็นสมควรที่จะจัดทากิจกรรมนี้
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย
ความมีเหตุผล
- เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - วางแผนการดาเนิน และการซ้อมและให้คาปรึกษาสม่าเสมอ
- สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง
เงื่อนไขความรู้
- มีความรู้ขั้นตอนในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ ร้อยละ 100 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และนอกอาคารให้ปลอดภัย
ด้านคุณภาพ สถานศึกษามีระบบป้องกันภัย ระบบฉุกเฉินและแผนการตลอดจนอุปกรณ์ ดับเพลิงที่มี
คุณภาพ
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4. การดาเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ
งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
หนีไฟ
1.วางแผน/ประชุม / ประสานงาน
200
พ.ค.60-มี.ค.61 นางสาวเตือนตา
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2 .ดาเนินกิจกรรม
- ประชุมชี้แจงคุณครูทุกท่านทราบ
- อบรมเด็กเตรียมการซ้อมหนีไฟ
- ติดป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ
- ฝึกซ้อมเด็กหนีไฟ
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
มี.ค.61
- ผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
ส่งเสริมให้มี 1.วางแผน/ประชุม / ประสานงาน
พ.ค.60-มี.ค.61 นางสาวเตือนตา
การจัดสิ่ง
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
อานวยความ 2 .ดาเนินกิจกรรม
สะดวกเพื่อ
-แนะนาวิธีการเล่นร่วมกันอย่างปลอดภัย
พัฒนาเด็ก
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
อย่างรอบด้าน 3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
มี.ค.61
- ผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
5. งบประมาณ 200 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายใน - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบบันทึกการเข้า
อาคาร และนอกอาคาร ให้ปลอดภัย
- บันทึกการสังเกต
ร่วมกิจกรรม
ด้านคุณภาพ
- บันทึกสารวจความพึงพอใจ - แบบบันทึกการสังเกต
สถานศึกษามีระบบป้องกันภัย ระบบฉุกเฉิน
- แบบบันทึกสารวจ
และแผนการตลอดจนอุปกรณ์ ดับเพลิงที่มีคุณภาพ
ความพึงพอใจ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กได้รับการฝึกซ้อม และสามารถนาไปปฏิบัติได้และสามารถนาไปใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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ชื่อโครงการ

สิ่งแวดล้อม
สร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่ งานห้ องน้าน่าใช้
สบายใจเมื่อเข้า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 1
นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เป้าหมายที่ 5
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
มีสุขลักษณะในการดูแลสุขภาพของตน
ยุทธศาสตร์ที่ 24
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ )
หัวหน้างาน
นางสมใจ รัตนพรชัย
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย
1. หลักการและเหตุผล
การช่วยกันอนุรักษ์และจัดสภาพแวดล้อมใน ห้องน้า – ห้องสุขา ให้น่าใช้บริการห้องน้าห้องสุขาที่สะอาด
ปราศจากกลิ่นเป็นที่พึงประสงค์ของทุกคน และควรจัดอบรมในการใช้ห้องน้า – ห้องสุขา ให้กับนักเรียนทุกวันจะ
ช่วยให้เด็กตระหนักว่า ห้องน้า – ห้องสุขาที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคนั้นควรช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันจัด
สภาพแวดล้อมในห้องน้า – ห้องสุขาทุกครั้งหลังจากการเข้าออกทุกครั้ง
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ผู้เรียนรู้จักการใช้ห้องน้าที่ถูกวิธี
ความมีเหตุผล
- เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เงื่อนไขคุณธรรม
- รู้จักรักษาความสะอาดของห้องน้า
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
เงื่อนไขความรู้
- ผู้เรียนรู้จักใช้และดูแลรักษาได้ถูกวิธี
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ มีสุขลักษณะในการดูแลสุขภาพของตน
2. เพื่อจัดสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม ห้องน้าน่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า
2. ครูร้อยละ 100 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
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ด้านคุณภาพ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เอื้อต่อการเรียนรู้สะอาดปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์และ
พื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับความต้องการและความสนใจเด็ก
4.การดาเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ
งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
รับผิดชอบ
สร้างข้อตกลง 1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
200
พ.ค.60–มี.ค.61 นางสมใจ
ร่วมกันในการใช้
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
นางสาวสมรศรี
ห้องน้า
2. ดาเนินกิจกรรม
พ.ค.60
- ประชุมชี้แจงคุณครูทุกท่านทราบ
- ครูอบรมเด็กช่วยกันรักษาความ
สะอาดและการใช้ห้องน้าให้ถูกวิธี
- แยกห้องน้าชาย – หญิง
- ติดป้ายสัญลักษณ์ห้องน้า ชาย–หญิง
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4 .สรุป
มี.ค.61
- ผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
หนูน้อยจิตอาสา 1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
พ.ค.60–มี.ค.61 นางสมใจ
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
นางสาวสมรศรี
2. ดาเนินกิจกรรม
พ.ค.60
- ประชุมชี้แจงคุณครูทุกท่านทราบ
- ครูอบรมเด็กช่วยกันรักษาความ
สะอาดและการใช้ห้องน้าให้ถูกวิธี
- นักเรียน ชั้น อนุบาล 3 ช่วยครูดูแล
การใช้ห้องน้าช่วงระหว่างพัก
- ตามลาดับห้อง 3/1-3/5
- ห้องละ 4 คน ชาย 2 หญิง 2
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4 .สรุป
มี.ค.61
- ผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
5. งบประมาณ 200 บาท
6.ระดับความสาเร็จ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม ห้องน้า - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบบันทึกการเข้าร่วม
น่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า
- บันทึกการสังเกต
กิจกรรม
2. ครูร้อยละ 100 โรงเรียนได้จัด
- บันทึกสารวจความพึงพอใจ - แบบบันทึกการสังเกต
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสมกับ
- แบบบันทึกสารวจความ
วัยของเด็ก
พึงพอใจ
ด้านคุณภาพ
- ใบงาน
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เอื้อต่อ
- ภาพกิจกรรม
การเรียนรู้สะอาดปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์และพื้นที่
ในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับความต้องการและความ
สนใจเด็ก
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมของห้องน้าที่ถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับวัยและมีจานวน
เพียงพอต่อการใช้งาน
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 36

จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์
2556 – 2560
แนวทางการจัดการศึกษา
มีระบบและกลไกให้ ผู้มีส่ว นร่ว มทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 39
จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 ,4.3 โครงการกิจกรรมที่ 3 , 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานอาคารและสถานที่
หัวหน้าโครงการ
นายอนันต์ สัจจาศีล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม 2560 –เดือนกันยายน 2561
สถานที่
อาคารยอแซฟและอาคารอันนา
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนให้มั่นคงสะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะอาดพอเพี ยงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพเพื่อเน้นให้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมเร่งให้ประเทศเกิดความเข็มแข็งขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจการปรับตัวให้รองรับประชาคมและสังคม Asean ที่จะ
เกิดขึ้นในปี พ.ศ 2559 องค์กรสถานศึกษาจึงต้องตระหนักและมีการปรับตัวอย่างเหมาะสมโดยให้ความสาคัญกับ
การการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อ นาไปใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดังนั้นเมื่อใช้งานมากๆย่อมมีการชารุดเสียหาย จึงต้องมีการสารวจสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์อาคาร
สถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และปลอดภัยรวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและช่วยกันรักษา
ทรัพย์สมบัติของโรงเรียนจึงมีการบารุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณในการจัดซื้อและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อย่างเหมาะสม
ความมีเหตุผล
ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่สภาพดีพร้อมใช้งาน
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมอย่างคุ้มค่า
เงื่อนไขคุณธรรม
ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นสมบัติของส่วนรวม
การรับใช้ ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์
เงื่อนไขความรู้ 8 ประการ
1. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
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4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่นมั่นในการทางาน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อ ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่สภาพดีพร้อมใช้งาน
2. เพื่อจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความมั่นคง
พร้อมใช้งาน
- ร้อยละ 100 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สาหรับซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมใช้งาน
- ร้อยละ 100 มีการบันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง
ด้านคุณภาพ
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีส ภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเพียงพอกับความต้องการ และบุคลากรช่วยกันดูแล
รักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี
4. การดาเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จัดซื้อ
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
12,000
พ.ค.60-มี.ค.61 นายอนันต์
ซ่อมแซมวัสดุ- เสนอเพื่อขออนุมัติ
ครุภัณฑ์
2.ดาเนินการตามงาน
- ครูตรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย
- ถ้ามีวัสดุครุภัณฑ์เสียหาย ให้เขียนใบแจ้งซ่อม
ที่หน้าห้องวิชาการอนุบาล
- แจ้งผู้ดาเนินการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
- ผู้ดาเนินการซ่อมทาการซ่อมเสร็จแล้วจะ
ไปเซ็นชื่อแจ้งซ่อมที่หน้าห้องวิชาการอนุบาล
- ถ้าต้องการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้เขียนใบเสนอซื้อ
ส่งผู้บริหารเซ็นอนุมัติ
3.ประเมินผล
มี.ค.61
- เก็บรวบรวมใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซื้อ
- บันทึกใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซื้อ
- ทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.สรุป
มี.ค.61
- สรุปรายการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ตลอดปี
- สรุปความพึงพอใจ
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5. งบประมาณ 12,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน
ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความมั่นคงพร้อมใช้งาน

วิธีการประเมิน
- บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม
- บันทึกการสังเกต

- ร้อยละ 100 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สาหรับซ่อมแซม
ปรับปรุงพร้อมใช้งาน
- ร้อยละ 100 มีการบันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง
ด้านคุณภาพ
มีวัส ดุ ครุ ภัณฑ์ที่ มีส ภาพที่ ดีพร้ อ มใช้ งานและเพียงพอกั บ - บันทึกสารวจความ
ความต้องการ และบุคลากรช่วยกันดูแ ลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ พึงพอใจ
ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม
- แบบบันทึกการสังเกต

- แบบบันทึกสารวจ
ความพึงพอใจ
- ใบงาน

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวย ความสะดวก
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
2. โรงเรียน มีวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน
3. บุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้วมาใช้
ประโยชน์
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ชื่อโครงการ
หนูน้อยหรรษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 1
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักษ์ธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4, 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 3 , 2
หน่วยงานงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน)
หัวหน้าโครงการ
นางสาวชุติมา สุถาพร และ Miss Starrbelle Unabia
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
กันยายน 2560 - มกราคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาของนักเรียนระดับปฐมวัยเป็นรากฐานของการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
สร้างเสริมวัฒนธรรมที่เกื้อกูลพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิด
จากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลู กฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์ มีวินัย
จากการจัดโครงการหนูน้อยหรรษาในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น มี
น้าใจเป็นนักกีฬา เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถปฏิบัติตามกติกาของสังคมได้ และได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยหรรษาเป็นอย่างดี ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นสมควรในการดาเนินการ
จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยหรรษาและจะปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- สถานที่แหล่งกการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย
- พอประมาณกับงบประมาณและจานวนนักเรียนไม่มากเกิน
ความมีเหตุผล
- พัฒนาความสามารถของเด็ก
- ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
- การปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก มีทักษะชีวิต บูรณาการ
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระเชื่องโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง และการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการ
เติบโตต่อไป
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการประชุม วางแผนการดาเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
- มีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
- มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
- มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
- การงาน/หน้าที่
- การให้อภัย
เงื่อนไขความรู้
- ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ
- ความรู้ด้านการดาเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่นและทางานร่วมกันผู้อื่นได้
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน
- เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันรื่นเริงคริสต์มาส
- เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันเด็กอย่างสนุกสนาน
ด้านคุณภาพ
- เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกาลังกายสม่าเสมอ มีความรักความสามัคคีและมี
น้าใจเป็นนักกีฬา
- เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีได้
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4. การดาเนินงาน / ระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งานกีฬา
1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน
ภายใน
2. เสนองานเพื่ออนุมัติ
3. ดาเนินกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- จัดทาสูจิบัตรในการแข่งขัน
- คัดเลือกตัวนักกีฬาและกาหนดการฝึกซ้อม
- กาหนดการฝึกซ้อมกีฬาตามตาราง
- จัดกิจกรรมกีฬาภายในตามตาราง
4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ
5. สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน
งานวันรื่นเริง 1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน
2. เสนองานเพื่ออนุมัติ
คริสต์มาส
3. ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
- จัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมปฏิบัติงาน
4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ
5. สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน
งานวันเด็ก

1. ประชุม/วางแผนงาน/ประสานงาน
2. เสนองานเพื่ออนุมัติ
3. ดาเนินกิจกรรม
- แจ้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากร
- จัดบอร์ดให้ความรู้ในห้องเรียนเกี่ยวกับวันเด็ก
- จัดเกมการละเล่นสาหรับเด็ก
- การแสดงบนเวทีของนักเรียนทั้ง 15 ห้อง
4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ
5. สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน

5. งบประมาณ 45,000 บาท

งบประมาณ
20,000

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ส.ค. 60 นางสาวชุติมา
ส.ค. 60
ส.ค. 60

ก.ย. 60
ก.ย. 60
14,000

พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60

นางสาวชุติมา

ธ.ค.60
ธ.ค.60
11,000

ม.ค.61
ม.ค.61
ม.ค.61

ม.ค.61
ม.ค.61

นางสาวชุติมา
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6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน
2. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันรื่นเริงคริสต์มาส
3. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันเด็กอย่างสนุกสนาน
ด้านคุณภาพ
1. เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกาลัง
กายสม่าเสมอ มีความรั กความสามัคคีและมีน้าใจ
เป็นนักกีฬา
2. เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกเป็นผู้นา
และผู้ตามที่ดีได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-สถิติการมาเรียน
-สถิติการมาเรียน
-สถิติการมาเรียน

-แบบสารวจสถิติการมาเรียน
-แบบสารวจสถิติการมาเรียน
-แบบสารวจสถิติการมาเรียน

-การสังเกต

-แบบสังเกต

-การสังเกต

-แบบสังเกต

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กทุกคนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานกล้าแสดงออกและปฏิบัติตามกติกาได้ถูกต้อง
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ชื่อโครงการ
หนูน้อยหรรษา งานกีฬาภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 1
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักษ์ธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน)
ผู้รับผิดชอบงาน
นางสาวชุติมา สุถาพร และ Miss Starrbelle Unabia
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม 2560 – กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์/ สนามฟุตบอล
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้
ที่สร้างเสริมวัฒนธรรมที่เกื้อกูลพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้าง นวัตกรรมที่
เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์ มีวินัย
จากการจัดโครงการหนูน้อยหรรษาในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น มี
น้าใจเป็นนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมได้ และได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการจัดโครงการหนูน้อยหรรษาเป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นสมควรในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยหรรษาและจะปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย
- พอประมาณกับงบประมาณและจานวนนักเรียนไม่มากเกินไปในการจัดกิจกรรมแต่ละ
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ครั้ง
- เลือกสถานที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้
ความมีเหตุผล
- การจัดกิจกรรมเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะ และทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนรู้
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องวางแผนการดาเนินงานที่ดี รอบคอบ ใช้ระบบการป้องกัน
- ต้องศึกษาข้อมูล สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ให้ตรงกับความต้องการ
- ต้องมีการจัดทาบัญชี หลักฐานรายรับรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความอดทนในการปฏิบัติงาน
- รับผิดชอบต่อหน้าที่
- ความมัธยัสถ์ จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา
- ความยุติธรรม ต้องเคารพในกติกา กฎระเบียบ ตรงต่อเวลา
- การงาน/หน้าที่
- การให้อภัย
เงื่อนไขความรู้
- หลักการจัดกิจกรรมภายใน
- ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ การเดินทาง
- มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักษ์ธรรมชาติ
6.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
7.เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน
ด้านคุณภาพ เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกาลังกายสม่าเสมอ มีความรักความสามัคคี
และมีน้าใจเป็นนักกีฬา
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานกีฬาภายใน 1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน
20,000
ก.ค. 60
นางสาวชุติมา
ระดับปฐมวัย
2. เสนองานเพื่ออนุมัติ
ก.ค. 60
3. ดาเนินกิจกรรม
ก.ค. 60
– แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
– ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ
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งาน/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
– จัดทาสูจิบัตรในการแข่งขัน
– คัดเลือกตัวนักกีฬาและ
กาหนดการฝึกซ้อมกีฬา
– จัดกิจกรรมกีฬาภายใน
4. ประเมิน งานและประเมินความพึ ง
ก.ย. 60
พอใจ
สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน
ก.ย. 60
5. งบประมาณ 20,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
เด็ ก ร้ อยละ 100 เข้ าร่ ว มงานกี ฬาภายในด้ า น - สรุปบันทึกการมาเรียน - สถิติการมาเรียน
คุณภาพ
ด้านคุณภาพ
เด็ กมี สุ ข นิ สั ย ในการดูแ ลสุ ขภาพและการออก - การสังเกต
- แบบสังเกต
กาลังกายสม่าเสมอ มีความรักความสามัคคีและมีน้าใจ - ประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
เป็นนักกีฬา
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กทุกคนได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกและมีน้าใจ รู้แพ้รู้ชนะ ปฏิบัติตามกติกาได้ถูกต้อง ร่วม
กิจกรรมงานกีฬาภายในอย่างมีความสุข
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ชื่อโครงการ
หนูน้อยหรรษา งานวันรื่นเริงคริสต์มาส
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 1
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน)
หัวหน้างาน
นางสาวชุติมา สุถาพร
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2560 – ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น งานรื่ น เริ งวัน คริ ส ต์มาสเป็ นงานหนึ่งที่นิยมเฉลิ มฉลองกันแทบทุกแห่ ง ไม่ว่า จะเป็นโรงเรีย น
มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ หรือแม้แต่การจัดงานฉลองภายในครอบครัว เพื่อเป็ นการพบปะสังสรรค์ สมาชิกให้
มาเข้าร่วมสนุกสนาน ร่วมกันในโอกาสเตรียมรับเทศกาลคริสต์มาส ในส่วนของทางโรงเรียนธีรศาสตร์ก็ได้จัด
กิจกรรมรื่นเริงวันคริ สต์มาสเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ โดยมีเด็กและบุคลากรร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้รู้จักซึ่งกันและกัน พบปะสังสรรค์ร่วมกันอย่างมีความสุข
ทางโรงเรียนเล็งเห็นคุณค่าความสาคัญ ที่จะให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนคาทอลิกได้รู้ประวัติวัน
คริสต์มาสและประเพณีที่สืบทอดมาเป็นเวลานานจึงจัดให้มีโครงการจัดกิจกรรมวันรื่นเริงคริสต์มาส
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย
- พอประมาณกับงบประมาณและจานวนนักเรียนไม่มากเกินไปในการจัดกิจกรรมแต่
ละครั้ง
- เลือกสถานที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อผู้เรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการ
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ความมีเหตุผล

-

เรียนรู้
การจัดกิจกรรมเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพส่งผล
ให้ผู้เรียนมีทักษะและทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนรู้
ต้องวางแผนการดาเนินงานที่ดี รอบคอบ ใช้ระบบการป้องกัน
ต้องศึกษาข้อมูล สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ให้ตรงกับความต้องการ
ต้องมีการจัดทาบัญชี หลักฐานรายรับรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม
ความอดทนในการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ความมัธยัสถ์ จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา
ความยุติธรรม ต้องเคารพในกติกา กฎระเบียบ ตรงต่อเวลา
การงาน/หน้าที่
การให้อภัย
หลักการจัดกิจกรรมภายในและวันรื่นเริง
ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ การเดินทาง
มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
5. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
6. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
7. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันรื่นเริงคริสต์มาส
ด้านคุณภาพ เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีได้
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งานวันรื่นเริง
1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน
คริสต์มาส
2. เสนองานเพื่ออนุมัติ
3. ดาเนินกิจกรรม
– ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
– ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
– จัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรม
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ
14,000

ระยะเวลา
พ.ย.60
พ.ย.60
ธ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชุติมา
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4. การดาเนินงานและระยะเวลา (ต่อ)
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ
5. สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา
ธ.ค.60
ธ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ

5. งบประมาณ 14,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันรื่นเริงคริสต์มาส
- การสังเกต
ด้านคุณภาพ
เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกเป็นผู้นา - แบบสังเกต
และผู้ตามที่ดีได้
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กทุกคนร่วมกิจกรรมวันรื่นเริงคริสต์มาสอย่างสนุกสนาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสังเกต
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ชื่อโครงการ
หนูน้อยหรรษา งานวันเด็ก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 1
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน)
หัวหน้างาน
นางสาวชุติมา สุถาพร และ Miss Starrbelle Unabia
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริ มกระบวนการเรียนรู้ที่สนอง
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความ
รัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานจาเป็นจะต้องมีการนาหลักสูตรลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
เด็กปฐมวัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสมโดยเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็งควบคู่กับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้
ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นทางโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัยจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม
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รอบตัว อย่ า งต่อ เนื่ อ ง และน าผลการประเมิ นกิ จ กรรมในปี ที่ผ่ า นมา มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาจัด กิ จกรรมให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย
- พอประมาณกับงบประมาณและจานวนนักเรียนไม่มากเกินไปในการจัดกิจกรรมแต่
ละครั้ง
- เลือกสถานที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
เรียนรู้
ความมีเหตุผล
- การจัดกิจกรรมเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ และทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนรู้
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องวางแผนการดาเนินงานที่ดี รอบคอบ ใช้ระบบการป้องกัน
- ต้องศึกษาข้อมูล สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ให้ตรงกับความต้องการ
- ต้องมีการจัดทาบัญชี หลักฐานรายรับรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความอดทนในการปฏิบัติงาน
- รับผิดชอบต่อหน้าที่
- ความมัธยัสถ์ จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา
- ความยุติธรรม ต้องเคารพในกติกา กฎระเบียบ ตรงต่อเวลา
- การงาน/หน้าที่
- การให้อภัย
เงื่อนไขความรู้
- หลักการจัดกิจกรรมภายใน
- ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ การเดินทาง
- มีความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
2.เพี่อส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
3.เพี่อส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
4.เพี่อส่งเสริมให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
5.เพี่อส่งเสริมให้เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
6.เพี่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
7.เพี่อส่งเสริมให้เด็กเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กอย่างสนุกสนาน
ด้านคุณภาพ เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีได้
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4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งานวันเด็ก
1. ประชุม/วางแผนงาน/ประสานงาน

2. เสนองานเพื่ออนุมัติ
3. ดาเนินกิจกรรม
- แจ้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ครู
ประจาชั้นทราบ
- จัดบอร์ดให้ความรู้ในห้องเรียนเกี่ยวกับวัน
เด็กภายในห้องเรียน
- จับ/แจกฉลากของรางวัลให้กับนักเรียน
อนุบาลทุกคน
- การแสดงบนเวทีของนักเรียนทั้ง 15 ห้อง
4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ
5. สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน
5. งบประมาณ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

11,000

ม.ค.61
ม.ค.61
ม.ค.61

นางสาวชุติมา

ม.ค.61
ม.ค.61

11,000 บาท

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กอย่างสนุกสนาน
- สรุปบันทึกการมาเรียน - สถิติการมาเรียน
ด้านคุณภาพ
- การสังเกต
- แบบสังเกต
เด็กมีความมั่น ใจในตนเอง กล้ าแสดงออกเป็นผู้ นาและผู้ - ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ
ตามที่ดีได้
พึงพอใจ
7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็กทุกคนได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กอย่างมีความสุข
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ชื่อโครงการ
วันกตัญญู
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 10
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกันผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่1, 5, 6
หน่วยงานงานที่รับผิดชอบ
งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้าโครงการ
นางสาวไพรินทร์ เจริญผล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 - ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
วัน กตัญญูเป็ นประเพณีอันดีงามที่เราทุกคนควรส่ งเสริม ซึ่งมีการปลู กฝั งจิตใจให้ เด็กมีวินัย มีความ
รั บ ผิ ดชอบ เชื่อ ฟังคาสั่ ง สอนพ่อ แม่ครู อาจารย์ แสดงการตอบแทนพระคุ ณอย่างเหมาะสมและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้จักใช้วัสดุ ท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าและอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพและการรั ก ษาความสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ สอดแทรกการพั ฒ นาคนด้ ว ย
กระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ปลูกฝังจิตใจด้านคุณธรรมที่ผ่านมาเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจในการ
ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นความสาคัญของวันกตัญญู ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จึงได้จัดงานวันกตัญญูนี้ต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- สถานที่แหล่งกการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย
- พอประมาณกับงบประมาณและจานวนนักเรียนไม่มากเกิน
ความมีเหตุผล
- พัฒนาความสามารถของเด็ก
- ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
- การปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก มีทักษะชีวิต บูรณาการ
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การเรียนรู้ เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการเติบโตต่อไป
มีการประชุม วางแผนการดาเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
มีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์
ความรัก
ความเมตตา
ความกตัญญูรู้คุณ
ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ
ความรู้ด้านการดาเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
5. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
6. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่นและทางานร่วมกันผู้อื่นได้
7. เพื่อส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักความกตัญญู และปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณได้เหมาะสม
ตามวัย
ด้านคุณภาพ เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณต่อผู้มีพระคุณได้อย่างเหมาะสม
4. การดาเนินงาน / ระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานวันไหว้ครู 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
500
พ.ค.60
นางสาวไพรินทร์
2. เสนองานเพื่ออนุมัติ
3. ดาเนินกิจกรรม
มิ.ย.60
- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
- ฝึกซ้อมเด็ก
- จัดบอร์ดในห้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
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ตนต่อครู
งาน/กิจกรรม

งานวันแม่

4.
5.
1.
2.
3.

4.

งานวันพ่อ

5.
1.
2.
3.

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
- จัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่ตั้งไว้
ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจครู
สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน
ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
2,500
เสนองานเพื่ออนุมัติ
ดาเนินกิจกรรม
- จัดเตรียมเอกสาร/ออกจดหมายเชิญ
ผู้ปกครอง
- มอบหมายหน้าที่
- แข่งขันระบายสีภาพดอกมะลิระดับชั้น
อนุบาล1
- แข่งขันระบายสีภาพแม่ลูกผูกพันระดับชั้น
อนุบาล 2
- แข่งขันเขียนคาอวยพรวันแม่ระดับชั้น
อนุบาล3
- ฝึกซ้อมกราบแม่ในห้อง
- ฝึกซ้อมการแสดงบนเวที
- จัดกิจกรรมวันแม่
ประเมินงาน
- แบบประเมินงาน
- แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง
สรุปผลรายงานการดาเนินงาน
ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
2,000
เสนองานเพื่ออนุมัติ
ดาเนินกิจกรรม
- จัดเตรียมเอกสาร/ออกจดหมายเชิญ
ผู้ปกครอง
- มอบหมายหน้าที่
- แข่งขันระบายสีภาพดอกพุทธรักษา
ระดับชั้นอนุบาล1
- แข่งขันระบายสีภาพพ่อลูกผูกพัน ระดับชั้น
อนุบาล2
- แข่งขันเขียนคาอวยพรวันพ่อ ระดับชั้น
อนุบาล3

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.60
มิ.ย.60
ก.ค.60

นางสาวไพรินทร์

ก.ค.60

ส.ค.60

พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60

นางสาวไพรินทร์
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งาน/กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
- ฝึกซ้อมกราบพ่อในห้อง
- ฝึกซ้อมการแสดงบนเวที
- จัดกิจกรรมวันพ่อ
4. ประเมินงาน
- แบบประเมินงาน
- แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง
5. สรุปผลรายงานการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค.59
ธ.ค.59

5. งบประมาณ 2,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักความกตัญญู และ -สถิติการมาเรียน
ปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณได้เหมาะสมตามวัย
-การสังเกต
ด้านคุณภาพ
เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณได้อย่าง -ประเมินความพึงพอใจ
เหมาะสม
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสารวจสถิติการมาเรียน
-แบบสังเกต
-แบบประเมินความพึงพอใจ
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ชื่อโครงการ
วันกตัญญู
งานวันไหว้ครู
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2556-2560
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่1, 5, 6
หน่วยงานงานที่รับผิดชอบ
งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้างาน
นางสาวไพรินทร์ เจริญผล
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
มิถุนายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
พิ ธี ไ หว้ ค รู เ ป็ น ประเพณี อั น ดี ง ามที่ เ ราทุ ก คนควรส่ ง เสริ ม ซึ่ ง มี ก ารปลู ก ฝั ง จิ ต ใจให้ เ ด็ ก มี วิ นั ย มี ค วาม
รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนพ่อแม่ครูอาจารย์ แสดงการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสมและรู้จักใช้วัสดุท้องถิ่น
อย่างรู้คุณค่าและอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการรักษาการความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ ที่ผ่านมาเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง
ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมไหว้ครูซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจึงจัดกิจกรรมนี้ต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- สถานที่แหล่งกการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย
- พอประมาณกับงบประมาณและจานวนนักเรียนไม่มากเกิน
ความมีเหตุผล
- พัฒนาความสามารถของเด็ก
- ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
- การปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก มีทักษะชีวิต บูรณาการ
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระเชื่องโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง และการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการ
เติบโตต่อไป
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การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการประชุม วางแผนการดาเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
- มีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
- มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
- มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
- ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์
- ความรัก
- ความเมตตา
- ความกตัญญูรู้คุณ
เงื่อนไขความรู้
- ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ
- ความรู้ด้านการดาเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่นและทางานร่วมกันผู้อื่นได้
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักความกตัญญู และปฏิบัติตนต่อครูได้เหมาะสมตามวัย
ด้านคุณภาพ เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณได้อย่างเหมาะสม
4. การดาเนินงาน / ระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานวันไหว้ครู 1.ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
500
พ.ค.60
นางสาวไพรินทร์
2.เสนองานเพื่ออนุมัติ
3.ดาเนินกิจกรรม
มิ.ย.60
- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
- ฝึกซ้อมเด็ก
- จัดบอร์ดในห้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ต่อครู
- จัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่ตั้งไว้
4.ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจครู
มิ.ย.60
5.สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน
มิ.ย.60
รวมเป็นเงิน
500
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5.งบประมาณ 500 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักความกตัญญู และ -การสังเกต
ปฏิบัติตนต่อครูได้เหมาะสมตามวัย
ด้านคุณภาพ
เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณได้อย่าง -ประเมินความพึงพอใจ
เหมาะสม
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสังเกต
-แบบประเมินความพึง
พอใจ
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ชื่อโครงการ
วันกตัญญู งานวันแม่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2556-2560
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่1, 5, 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน)
หัวหน้างาน
นางสาวไพรินทร์ เจริญผล
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม 2560 - สิงหาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นวันแม่แห่งชาติ พระองค์มีพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประเทศชาติ
มากมายและทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนทั้งประเทศ เปรียบเสมือน
แม่ของปวงชน ดังนั้นในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีทางราชการจึง กาหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ ในวันนี้ตาม
สถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือนต่างๆจึงประดับด้วยธงชาติ และในบริเวณโรงเรียนจึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระ
ราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและในวันนี้จะมี
ดอกไม้ที่ถือว่าเป็นตัวแทนความรักระหว่างแม่กับลูกคือดอกมะลิ
ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นถึงความสาคัญของการจัดกิจกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- พอประมาณกับงบประมาณและจานวนนักเรียนไม่มากเกิน
ความมีเหตุผล
- เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก
- เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการประชุม วางแผนการดาเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
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เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้

- ต้องมีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
- ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
- ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
- มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
- ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์
- ความรัก
- ความเมตตา
- ความกตัญญูรู้คุณ
- ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ
- ความรู้ด้านการดาเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่นและทางานร่วมกันผู้อื่นได้
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3.เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2. เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักต่อแม่ผู้ให้กาเนิดได้
ด้านคุณภาพ
เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนได้อย่างเหมาะสม
1. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมแข่งขัน
1.ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
2,500
ก.ค.60 นางสาวไพรินทร์
ระบายสีภาพวันแม่ 2.ดาเนินกิจกรรม
ระดับชั้นอนุบาล
- กาหนดวันแข่งขัน
ส.ค.60
1–2
- แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
3.ประเมินผลความพึงพอใจ
4.สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
5.รายงานการประเมินงาน
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4. การดาเนินงานและระยะเวลา (ต่อ)
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
ส.ค.60
แข่งขันเขียน 2. ดาเนินกิจกรรม
คาอวยพรวัน
- กาหนดวันแข่งขัน
แม่ระดับชั้น
- แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
อนุบาล3
3. ประเมินผลความพึงพอใจ
4. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
5. รายงานการประเมินงาน
ส.ค.60
กิจกรรมกล่าว 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
ส.ค.60
สดุดีวันแม่
2. ดาเนินกิจกรรม
ภาษาไทย
- ครูประจาชั้นระดับอนุบาล 3 ฝึกซ้อม
อังกฤษและ
ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องกล่าวสดุดีวันแม่
จีน
ภาษาไทย
- คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 3
- ครูพิเศษภาษาอังกฤษและจีนคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 3 กล่าวสดุดี
3.ประเมินผลความพึงพอใจ
ส.ค.60
4. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
5. รายงานการประเมินงาน
กิจกรรมร้อง 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
ส.ค.60
เพลงวันแม่
2. ดาเนินกิจกรรม
ระดับชั้น
- คัดเลือกเพลงวันแม่
อนุบาล
- แจก CD เพลงให้ครูประจาชั้นฝึกซ้อมเด็กใน
ห้องเรียน
- แจกเนื้อเพลงวันแม่
- ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงวันแม่ทั้ง 3
ระดับชั้น หลังเคารพธงชาติ
3. ประเมินผลความพึงพอใจ
ส.ค.60
4. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
5. รายงานการประเมินงาน
กิจกรรมการ 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
ส.ค.60
แสดงบนเวที 2. ดาเนินกิจกรรม
- คัดเลือกนักเรียนห้องละ 4-5 คน ฝึกซ้อม
การแสดงบนเวที

ผู้รับผิดชอบ
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5. การดาเนินงานและระยะเวลา (ต่อ)
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
- กาหนดวันเวลาฝึกซ้อม
3. ประเมินผลความพึงพอใจ
4. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
5. รายงานการประเมินงาน
5.งบประมาณ 2,500 บาท
6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2. เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักต่อแม่ผู้ให้กาเนิดได้
ด้านคุณภาพ
เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณได้อย่าง
เหมาะสม
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

งบประมาณ ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค.60

วิธีการประเมิน
-สถิติการมาเรียน

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสำรวจสถิติกำรมำ
เรียน

-การสังเกต

-แบบสังเกต

-ประเมินความพึง
พอใจ

-แบบประเมินความพึง
พอใจ
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ชื่อโครงการ
วันกตัญญู
งานวันพ่อ
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2556-2560
เป้าหมายที่ 2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.3 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้างาน
นางสาวไพรินทร์ เจริญผล
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2560 –ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
2. หลักการและเหตุผล
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถือเป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ พ่อเป็นผู้ให้กาเนิดลูก ท่านผู้มีพระคุณ เป็น
หัวหน้าครอบครัว ฉะนั้น เด็กๆจึงควรทาตัวเป็นเด็กดี อยู่ในโอวาทเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่าน ประเทศ
ไทยเรานี้คงความเป็นประเทศอยู่ได้ทุกวันนี้ เนื่องด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจเพื่อชาวไทยทุกคน จึงควรที่เราจะปลูกฝังลูกหลานของเราให้ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ที่ทรงมีต่อชาวไทยทุกคน
ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นถึงความสาคัญของการจัดกิจกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย
- พอประมาณกับงบประมาณและจานวนนักเรียนไม่มากเกิน
ความมีเหตุผล
- เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก
- เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
- การปลูกฝังและส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก มีทักษะชีวิต บูรณการ การ
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เรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริงและการแสวงหาความรู้
ด้วยตัวเองในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการเติบโตต่อไป
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องมีการประชุม วางแผนการดาเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
- ต้องมีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
- ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
- ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
- ความรอบคอบ ใช้ความรอบรอบในการพิจารณาดาเนินการ ไตร่ตรองด้วย เพื่อการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า
- ความกล้าหาญ กล้าดาเนินการ โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียน
- ความมัธยัสถ์ จัดกิจกรรมให้พอเหมาะสมกับเวลาต้องควบคุมให้อยู่ในขอบเขตประหยัด
คุ้มค่า
- ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์
- ความรัก
- ความเมตตา
- ความกตัญญูรู้คุณ
เงื่อนไขความรู้
- ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ
- ความรู้ด้านการดาเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่นและทางานร่วมกันผู้อื่นได้
4.เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
4. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนต่อพ่อได้เหมาะสม
ตามวัย
ด้านคุณภาพ
เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณได้อย่างเหมาะสม
5. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมแข่งขัน
1.ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
2,000
พ.ย.60 นางสาวไพรินทร์
ระบายสีภาพวันพ่อ 2.ดาเนินกิจกรรม
ระดับชั้นอนุบาล
- กาหนดวันแข่งขัน
พ.ย.60
1–2
- แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
3.ประเมินผลความพึงพอใจ
4.สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป

6. การดาเนินงานและระยะเวลา (ต่อ)
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
5.รายงานการประเมินงาน
กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
พ.ย.60
แข่งขันเขียน 2. ดาเนินกิจกรรม
คาอวยพรวัน
- กาหนดวันแข่งขัน
พ่อระดับชั้น
- แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
อนุบาล3
3. ประเมินผลความพึงพอใจ
4. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
5. รายงานการประเมินงาน
ธ.ค.60
กิจกรรมกล่าว 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
พ.ย.60
สดุดีวันพ่อ
2. ดาเนินกิจกรรม
ภาษาไทย
- ครูประจาชั้นระดับอนุบาล 3 ฝึกซ้อม
อังกฤษและ
ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องกล่าวสดุดีวันพ่อ
จีน
ภาษาไทย
- คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 3
- ครูพิเศษภาษาอังกฤษและจีนคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 3 กล่าวสดุดี
3.ประเมินผลความพึงพอใจ
ธ.ค.60
4. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
5. รายงานการประเมินงาน
กิจกรรมร้อง 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
พ.ย.60
เพลงวันพ่อ
2. ดาเนินกิจกรรม
ระดับชั้น
- คัดเลือกเพลงวันพ่อ
อนุบาล
- แจก CD เพลงให้ครูประจาชั้นฝึกซ้อมเด็กใน
ห้องเรียน
- แจกเนื้อเพลงวันพ่อ
- ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงวันพ่อทั้ง 3
ระดับชั้น หลังเคารพธงชาติ
3. ประเมินผลความพึงพอใจ
ธ.ค.60
4. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
5. รายงานการประเมินงาน
กิจกรรมการ 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
พ.ย.60
แสดงบนเวที 2. ดาเนินกิจกรรม
- คัดเลือกนักเรียนห้องละ 4-5 คน ฝึกซ้อม
การแสดงบนเวที

ผู้รับผิดชอบ
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7. การดาเนินงานและระยะเวลา (ต่อ)
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
- กาหนดวันเวลาฝึกซ้อม
3. ประเมินผลความพึงพอใจ
4. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
ธ.ค.60
5. รายงานการประเมินงาน
5. งบประมาณ 2,000 บาท
6. ความสาเร็จระดับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครือ่ งมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 แสดงความรักความกตัญญูและ -สถิติการมาเรียน
-แบบสารวจสถิติการมาเรียน
ปฏิบัติตนต่อพ่อได้เหมาะสมตามวัย
-การสังเกต
-แบบสังเกต
ด้านคุณภาพ
เด็กกล้าแสดงออกถึงการตอบแทนพระคุณต่อผู้มี -ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ
พระคุณได้อย่างเหมาะสม
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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ชื่อโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 10
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1,5,6
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวยุวดี บุญมี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – พฤศจิกายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการศึกษานอกจากต้องก้าวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการรักษา
เอกลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ไทยก็ มี ค วามจ าเป็ น เช่ น กั น ที่ โ รงเรี ย นต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นได้ ต ระหนั ก และเห็ น
ความสาคัญของการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่สาคัญของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดจิตสานึกของความเป็นไทยและสามารถนาไปใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิตของตนเอง
ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ความสาคัญเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงวันสาคัญ
ประเพณีไทยตั้งแต่งสมัยโบราณ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย
- พอประมาณกับงบประมาณและจานวนนักเรียนไม่มากเกิน
ความมีเหตุผล
- พัฒนาความสามารถของเด็ก
- ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการประชุม วางแผนการดาเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
- มีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
- มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
- มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
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เงื่อนไขความรู้

-

การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
ความเชื่อศรัทธา
การไตร่ตรองและภาวนา
ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ
ความรู้ด้านการดาเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่นและทางานร่วมกันผู้อื่นได้
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 แสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ด้านคุณภาพ เด็กร้อยละ 100 สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. การดาเนินงาน / ระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
วันวิสาขบูชา
1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
2. เสนองานเพื่ออนุมัติ
3. ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
- กิจกรรมนั่งสมาธิ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน
(เก็บขยะ)
4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ
5. สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน
งานวัน
1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
อาสาฬหบูชา/ 2. เสนองานเพื่ออนุมัติ
วันเข้าพรรษา 3. ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับวัน
อาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
- จัดเตรียมอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่
- จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและ
ทาบุญตักตักบาตร

งบประมาณ
400

ระยะเวลา
พ.ค.60

1,300

ก.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวยุวดี

นางสาวยุวดี
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งาน/กิจกรรม

งานวันลอย
กระทง

4.
5.
1.
2.
3.

4.
5.

วิธีการดาเนินงาน
ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ
สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน
ประชุมวางแผน/ประสานงาน
เสนองานเพื่ออนุมัติ
ดาเนินการกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
- เตรียมสถานที่ประกวดหนูน้อยนพมาศ
- เลือกตัวแทนเด็กของแต่ละห้อง ห้อง
ละ1 คน เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ
- ฝึกซ้อมตัวแทนหนูน้อยนพมาศ
- จัดบอร์ดในห้องเรียนเกี่ยวกับวันลอย
กระทง
- แข่งขันระบายสีภาพวันลอยกระทง
ระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3
ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ
สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน

5. งบประมาณ 4,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 แสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ด้านคุณภาพ
เด็กร้อยละ 100 สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

งบประมาณ

ระยะเวลา
ก.ค.60

2,300

ต.ค.60

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวยุวดี

พ.ย.60

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-สถิติการมาเรียน -แบบสารวจสถิติการมาเรียน
-การสังเกต
-แบบสังเกต
-การสังเกต

-แบบสังเกต

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง จากการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

190 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560

ชื่อโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย งานวันวิสาขบูชา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1,5,6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งามสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบงาน
นางสาวยุวดี บุญมี
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่สาคัญสาหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทาพิธีพุทธบูชาเพื่อเป็น
การน้อมราลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวล
มนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการราลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน
และนาหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดารงชีวิต
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย
- พอประมาณกับงบประมาณและจานวนนักเรียนไม่มากเกินไปในการจัดกิจกรรมแต่ละ
ครั้ง
- เลือกสถานที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้
ความมีเหตุผล
- ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงความรู้ไปสู่
นักเรียน จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก
- เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องมีการประชุม วางแผนการดาเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
- ต้องมีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
- ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
- ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
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เงื่อนไขความรู้

- การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
- ความขยัน อดทน
- ความเชื่อศรัทธา
- การไตร่ตรองและภาวนา
- การมีมโนธรรมเที่ยงตรง มีวิจารณญาณ และความกล้าหาญเชิงศีลธรรม
- ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ
- ความรู้ด้านการดาเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว

2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ด้านคุณภาพ เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
4. การดาเนินงาน/ระยะเวลาและงบประมาณ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
กิจกรรมนั่งสมาธิ 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
400
2. ดาเนินกิจกรรม
- แจ้งครูประจาชั้นทุกท่านทราบ
- กาหนดเวลานั่งสมาธิ
3. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ
4. สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน
กิจกรรมบาเพ็ญ 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
ประโยชน์ใน
2. ดาเนินกิจกรรม
โรงเรียน (เก็บ
- แจ้งครูประจาชั้นทุกท่านทราบ
ขยะ)
- กาหนดสถานที่บาเพ็ญประโยชน์ให้
ครูประจาชั้นทราบ
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานการประเมินงาน
5.งบประมาณ 400 บาท

ระยะเวลา
พ.ค.60

พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวยุวดี

นางสาวยุวดี
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6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ด้านคุณภาพ
เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา
ที่ตนนับถือ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-สถิติการมาเรียน

-แบบสารวจสถิติการมาเรียน

-ประเมินความพึงพอใจ

-แบบประเมินความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง จากการนั่งสมาธิและบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ซึ่งเป็น
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
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ชื่อโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1,5,6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งามสัมพันธ์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบงาน
นางสาวยุวดี บุญมี
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
3 กรกฎาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่า เดือน 8) และวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่า เดือน 8) ถือว่าเป็นวันสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา ประชาชนโดยทั่วไปที่นับถือศาสนาพุทธก็จะไปทาบุญตักบาตรในตอนเช้า และเวียนเทียนใน
ตอนกลางคืน ผู้ ป กครองควรได้พ าเด็ก ไปร่ ว มทาบุ ญที่ วัด เพื่ อ ให้ เด็ กได้ เรี ยนรู้จ ากประสบการณ์ต รง ในช่ ว ง
เข้าพรรษานั้นพระสงฆ์จะต้องจาพรรษาอยู่ที่วัด 3 เดือน ในวันนี้มีการแห่เทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้าฝนและ
สิ่งของแด่พระภิกษุสามเณร
จากการด าเนิ น งานในปี ที่ผ่ า นมาเด็ กได้ เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ต รง ดั งนั้ น งานสั มพั น ธ์ชุ ม ชนจึ ง ได้
ดาเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- สถานที่แหล่งการเรียนรู้ควรเน้นความปลอดภัย
- พอประมาณกับงบประมาณและจานวนนักเรียนไม่มากเกินไปในการจัดกิจกรรมแต่ละ
ครั้ง
- เลือกสถานที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้
ความมีเหตุผล
- ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงความรู้ไปสู่
นักเรียน จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก
- เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็ก
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องมีการประชุม วางแผนการดาเนินการ และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
- ต้องมีการประสานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
- ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม

194 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้

- ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
- มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- การประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
- ความขยัน อดทน
- ความเชื่อศรัทธา
- การไตร่ตรองและภาวนา
- การมีมโนธรรมเที่ยงตรง มีวิจารณญาณ และความกล้าหาญเชิงศีลธรรม
- ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ
- ความรู้ด้านการดาเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ

เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

4. การดาเนินงาน/ระยะเวลาและงบประมาณ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งานวัน
1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
อาสาฬหบูชา/ 2. เสนองานเพื่ออนุมัติ
วันเข้าพรรษา 3. ดาเนินกิจกรรม
- แจกจดหมายให้ผู้ปกครองทราบถึงวัน
เวลาจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง
- แจ้งครูประจาชั้นทุกท่านทราบ
เกีย่ วกับขั้นตอนการลงมาตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
- จัดเตรียมอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่
4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ
5. สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน
5. งบประมาณ 1,300 บาท

งบประมาณ
1,300

ระยะเวลา
ก.ค.60

ก.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวยุวดี
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมตาม -สถิติการมาเรียน
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
-การสังเกต
ด้านคุณภาพ
เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ -ประเมินความพึงพอใจ
ศาสนาที่ตนนับถือ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสารวจสถิติการมาเรียน
-แบบสังเกต
-แบบประเมินความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- พระจากวัดดอนขมิ้น
- ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติจริงในการหล่อเทียนพรรษาและตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

196 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560

ชื่อโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย งานวันลอยกระทง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 10
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่1,5,6
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน)
ผู้รับผิดชอบงาน
นางสาวยุวดี บุญมี
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤศจิกายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ประเพณีลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 เริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ทุกคนราลึกถึง
บุญคุณของน้า ปัจจุบันควรช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้าให้สะอาดและรู้จักประโยชน์และโทษของน้า ประชาชนจะนา
กระทงใส่ดอกไม้ธูปเทียนไปลอยแม่น้าแต่เดิมกระทงนิยมทาจากใบตองหรือส่วนประกอบต่างๆของพืชซึ่งย่อยสลาย
ได้ง่าย ต่อมาเริ่มนาโฟมมาใช้ทากระทงจนทาให้สิ่งแวดล้อมเริ่มเสียเพราะโฟมทาลายยาก เป็นปัญหาต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เราทุกคนจึงควรช่วยกันใช้วัสดุพืชแทนโฟม
โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวัฒนธรรมประเพณีไ ทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย
เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
- สถานที่แหล่งการเรียนรู้ความเน้นความปลอดภัย
- เลือกสถานที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
เรียนรู้
ความมีเหตุผล
- ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ตามหลัดสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงความ
รู้ไปสู่นักเรียน จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการประชุม วางแผนการดาเนินงาน และสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม
- ต้องมีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม
- ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้

- มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณวัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
- ความขยัน อดทน
- ความเชื่อศรัทธา
- การไตร่ตรองและภาวนา
- การมีมโนธรรมเที่ยงตรง มีวิจารณญาณ และความกล้าหาญเชิงศีลธรรม
- ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงาน ผู้รับผิดชอบการเดินทาง
- มีความรู้ด้านการดาเนินชีวิตตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง
- ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 แสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเหมาะสมตามวัย
ด้านคุณภาพ เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
กิจกรรมประกวด 1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน
2,300
หนูน้อยนพมาศ 2. ดาเนินการกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ
- ประชุมมอบหมายหน้าทีร่ ับผิดชอบ
- เตรียมสถานที่ประกวดหนูน้อยนพ
มาศ
- เลือกตัวแทนเด็กของแต่ละห้อง ห้อง
ละ1คน เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ
- กาหนดวันเวลาฝึกซ้อมตัวแทน
นักเรียนที่เข้าประกวดหนูน้อยนพ
มาศ
- แจ้งกติกาการประกวดหนูน้อยนพ
มาศเกี่ยวกับการแต่งกายและการ
ตอบคาถาม
- ฝึกซ้อมตัวแทนหนูน้อยนพมาศ
3. ประเมิ น งานและประเมิ น ความพึ ง
พอใจ
4. สรุปผล/รายงานการดาเนินงาน

ระยะเวลา
พ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวยุวดี
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4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ (ต่อ)
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
กิจกรรมแข่งขัน 1.ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
ระบายสีภาพวัน 2.ดาเนินกิจกรรม
ลอยกระทง
- กาหนดวันเวลาการแข่งขันระบายสี
ระดับชั้นอนุบาล
ภาพวันลอยกระทง
1-3
- แจ้งให้ครูประจาชั้นทราบถึงสถานที่
การแข่งขัน
- แต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระบายสีภาพวันลอยกระทง
3.ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4.สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานการประเมินงาน
เชิญวิทยากรให้
ความรู้ประดิษฐ์
กระทงใบตอง

1.ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน
2.ดาเนินกิจกรรม
- แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับผู้ปกครองทุกท่าน
- จัดหมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
แบบสอบถามของผู้ปกครอง
- กาหนดวันเวลาให้ผู้ปกครองทราบ
- กาหนดวันเวลาให้ครูประจาชั้นทราบ
3.ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4.สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานการประเมินงาน

5. งบประมาณ 2,300 บาท

ระยะเวลา
พ.ย.60

พ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวยุวดี

นางสาวยุวดี
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6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
เด็ ก ร้ อ ยละ 100 แสดงออกถึ ง การอนุ รั ก ษ์ -การสังเกต
วัฒนธรรมไทยเหมาะสมตามวัย
-ประเมินความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพ
เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสังเกต
-แบบประเมินความพึง
พอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง จากการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

200 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 5
เป้าหมายที่ 6
เป้าหมายที่ 7
เป้าหมายที่ 9

สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
2556 – 2560
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แนวการจัดการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพแลเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 25
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 29
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 38
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 47
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 3.1, 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 10, 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน)
หัวหน้าโครงงาน
นางสาวจินดารัตน์ พันธ์ทิพย์ศักดิ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย กาหนดไว้ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความริเริ่มในการพัฒนาผู้เรียน
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนจึงจัดทาโครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เป็นการสร้างสั งคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความ
เข้าใจที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กร
ต่า งๆ และผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้ องกั บ การจั ด การเรี ยนรู้ สอดคล้ อ งกั บนโยบาย วิ สั ย ทั ศน์ พั นธกิ จ เป้ าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ความมีเหตุผล
- มีขั้นตอนในการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี - การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความมีน้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วน
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เงื่อนไขความรู้

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ความสามัคคี การเปิดใจกว้างรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันการอุทิศตนมีศรัทธาในการทาความดี ใช้
หลักธรรมในการดาเนินชีวิตเสียสละต่อผู้อื่น
- ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์
- ความสุภาพถ่อมตน
- ความรัก
- ความเมตตา
- ความกตัญญูรู้คุณ
- เข้าใจบทบาทของโรงเรียน รู้ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถต่างๆ และปรับตัว
ให้เข้ากับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการเยี่ยมบ้านจากคุณครู
ด้านคุณภาพ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
งานเยี่ยมบ้าน
1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
3,000
นักเรียน
- เสนองานเพื่อของอนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- จัดทาใบสารวจเยี่ยมบ้านนักเรียน
- แจกใบสารวจเยี่ยมบ้านนักเรียน
3. ประเมินผล/ประเมินความพึ่งพอใจ
4. สรุปผลการดาเนินงาน/รายงาน
ประเมินงาน
5. งบประมาณ 3,000 บาท

ระยะเวลา
พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจินดารัตน์
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6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการเยี่ยม -สถิติการมาเรียน
บ้านจากคุณครู
ด้านคุณภาพ
-สอบถาม
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปกครอง ชุมชน เด็กได้รับทราบข่าวสารจากทางโรงเรียนเป็นปัจจุบัน
2. ครูและผู้ปกครองมีการร่วมมือที่ดีต่อกัน

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสารวจสถิติการมาเรียน
-แบบสอบถาม/ภาพถ่าย
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 9

เผยแพร่ข่าวสาร
2556 - 2560
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 46
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 47
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุอังคณา ทรัพย์เย็น
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก และบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ภายในสถานศึ ก ษาชุ ม ชนและองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม ศักยภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น
โรงเรียนจึงจัดทาโครงการเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ความรู้
แก่บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วทันเวลาที่กาหนด พร้อมรับ ข้อมูลจากผู้ปกครองเพื่อ
สนองนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงเห็นสมควรดาเนินการโครงการนี้ต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
โรงเรียนมีการบริการด้านงานประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอกับความต้องการของครู/
ผู้ปกครอง เพื่อที่จะรับทราบข่าวสารข้อมูล ของทางโรงเรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น
ป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประจาเดือน เสียงตามสาย
ความมีเหตุผล
มีการตัดสินใจในการทาเผยแพร่ข่าวสารเป็นได้อย่างรวดเร็วและยึดหลัก เหตุผลให้
สามารถเชื่อมโยงได้
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีความเตรียมพร้อมที่จะรับต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้และ
การเผยแพร่ข่าวสาร
เงื่อนไขคุณธรรม
มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รอบรู้ มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาล่วงหน้าได้
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เงื่อนไขความรู้

อย่างรวดเร็ว ฉับไวด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยา
มีความรอบรู้ในข้อมูลของโรงเรียนสามารถตอบปัญหา และรับข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ถูกต้องทางานได้อย่างเป็นระบบ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สารสนเทศในการจัดระบบและนาเสนอข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ให้
ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ ร้อยละ 100 โรงเรียนได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นทราบ
ด้านคุณภาพ การจัดระบบและนาเสนอข้อมูล ข่าวสารมีความทันสมัยรวดเร็ว ทั่วถึง มีประโยชน์ต่อ
ชุมชนและผู้ที่สนใจ
4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ขั้นที่ 1 วางแผน
เผยแพร่ข่าวสาร
1. ประชุมวางแผน
พ.ค. 60
นางสาวสุอังคณา
2. กาหนดการดาเนินงาน
พ.ค. 60 – มิ.ย. 60
ขั้นที่ 2 ดาเนินการตามแผน
1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการ
พ.ค. 60
ปฏิบัติงานของโครงการ
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
พ.ค. 60 – มี.ค. 61
3. จัดป้ายนิเทศนาเสนอข่าวสาร
3,000
พ.ค. 60 – มี.ค. 61
กิจกรรมประจาเดือนของทาง
โรงเรียน
4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
พ.ค. 60 – มี.ค. 61
5. ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูล
พ.ค. 60 – มี.ค. 61
ของทางโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง
ชุมชนและบุคคลภายนอกที่เข้า
มาติดต่อ
ขั้นที่ 3 ประเมินผล
1. ประเมินความพึงพอใจ
ก.พ. 61
ขั้นที่ 4 สรุป
1. ประเมินผลโครงการ
มี.ค. 61
2. รายงานประเมินผลโครงการ
มี.ค. 61
5. งบประมาณ
3,000 บาท
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6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
ร้ อ ยละ 100 โรงเรี ย นได้ เ ผยแพร่ - ประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และ
ท้องถิ่นทราบ
ด้านคุณภาพ
- ประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
การจั ด ระบบและน าเสนอข้ อ มู ล
ข่าวสารมีความทันสมัย รวดเร็ว ทั่ว ถึง มี
ประโยชน์ต่อชุมชนและผู้ที่สนใจ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว และสาระ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 8

ส่งเสริมและพัฒนางานสารสนเทศ (ปฐมวัย)
2556 – 2560
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ยุทธศาสตร์ที่ 42
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริการจัดการ
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุอังคณา ทรัพย์เย็น
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา โดยสถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า ง ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ภายในสถานศึ ก ษาชุ ม ชนและองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย พร้อมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนจึงจัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบง่ายต่อ
การค้นหา ตรวจสอบและนาไปใช้ในการจัดประมวลผลหรือวิเคราะห์ บริหารจัดการ ระบบงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรี ยน ให้ การดาเนิ น งานมีประสิ ทธิภ าพและเป็นระบบครบวงจร จึงเห็ นสมควรดาเนินการ
โครงการนี้ต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- มีสื่อและอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพียงพอกับความต้องการต่อระบบงานสารสนเทศ
ความมีเหตุผล
- มีเหตุผล มีความรอบคอบในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว - มีข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้พร้อมใช้ พร้อมตอบคาถาม และพร้อมรายงาน
แสดงถึงศักยภาพของโรงเรียนที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
เงื่อนไขความรู้
- มีความรู้ในด้านการจัดระบบงานสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการ
ระบบงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ด้านคุณภาพ
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้อย่างเป็น
ระบบและสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและตรวจสอบ
4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ
ขั้นที่ 1 วางแผน
ส่งเสริมและ
1. ประชุมวางแผนเพื่อร่างโครงการ
พัฒนางาน
2. ประชุมชี้แจงครูทุกท่านเพื่อแจ้ง
สารสนเทศ
แผนการดาเนินงาน
(ปฐมวัย)
ขั้นที่ 2 ดาเนินการตามแผน
1. ประสานงานกับงานธุรการ-การเงิน
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม -มั ธ ย ม ใ น ก า ร
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆ
2. จั ด พิ ม พ์ เ อกสารกลุ่ ม งาน/จั ด ท า
300
ข้อมูลวารสารในระดับปฐมวัย
3. ให้ บ ริ ก ารทางด้ า นสารสนเทศ
200
เทคโนโลยี
4. ขายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน
50
5. แจกแบบสารวจนักเรียนเพื่อยืนยัน
150
การเรียนต่อในสถานศึกษาเดิม
6. สอ บ สั ม ภ า ษณ์ / ปร ะ ก าศ ผ ล /
มอบตัว
7. รวบรวมใบมอบตัว
8. ลงทะเบียนนักเรียนใหม่และกรอก
ข้ อ มู ล นั ก เ รี ย นล ง ระ บบ MAS

ระยะเวลา

พ.ค. 60
นางสาวสุอังคณา
พ.ค. 60 - มิ.ย. 60
พ.ค. 60 - มี.ค. 61
พ.ค. 60 - มี.ค. 61
พ.ค. 60 - มี.ค. 61
พ.ย. 60 เป็นต้นไป
ม.ค. 61
ม.ค. 61
ม.ค. 61- มี.ค. 61
มี.ค. 61

School

ขั้นที่ 3 ประเมินผล
1. ประเมินความพึงพอใจ
ขั้นที่ 4 สรุป
1. ประเมินผลโครงการ
2. รายงานประเมินผลโครงการ
5. งบประมาณ
6. ระดับความสาเร็จ

700

บาท

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. 61
มี.ค. 61
มี.ค. 61
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการ - ประเมินความพึงพอใจ
ให้บริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ด้านคุณภาพ
การบริ ห ารงานเป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ - ประเมินความพึงพอใจ
สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้อย่าง
เป็ น ระบบและสะดวกรวดเร็ ว ในการค้ น หาและ
ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีการจัดการระบบงานสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ

กลุ่มงานบริหารบุคลากร

210 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่
1
เป้าหมายที่
3
เป้าหมายที่
5
เป้าหมายที่
6
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ยุทธศาสตร์ที่ 11
ยุทธศาสตร์ที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 23

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21
2556-2560
นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของครูอาจารย์
เล่นและทางานกับผู้อื่นได้
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ครูวิจัยและพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 25
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 26
ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 28
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 29
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 30
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 31
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 32
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 33
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ 34
เด็กผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1, 3.4, 3.7, 5.2 โครงการกิจกรรม
ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้าโครงการ
นางจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
แนวการจัดการศึกษา “ ครู” เป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการจั ดการศึกษาให้เกิดประโยชน์ อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อผู้เรียนมากที่สุด ครูจาเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาที่
นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน และเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของครูในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
วิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดทาโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ครูมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและ
พัฒนาตนเองสู่ประชาคมอาเซียน
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพความมีเหตุผล
- เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียน ด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็น
แนวทางเดียวกัน
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา
- มีความรอบคอบ มีสติ
เงื่อนไขความรู้
- ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู
- แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ
- เกณฑ์และวิธีการประเมิน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมครูในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูใน
ศตวรรษที่ 21
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรม สัมมนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย
5. เพื่อให้บุคลากรครูศึกษาดูงานนามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
6. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
7. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
8. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับครู
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3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ครูร้อยละ 100 ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู
2. ครูร้อยละ 100 ได้รับการอบรม สัมมนา ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. เด็กร้อยละ 100 ปลอดภัยในการเล่น
4. ครูร้อยละ 100 ไปศึกษา ดูงาน
5. ครูร้อยละ 100 ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
6. ครูร้อยละ 100 มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูกับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับครู
ด้านคุณภาพ
1. ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. ครูดูแลความปลอดภัยและแนะนาวิธีการเล่นที่ถูกต้องมีการจดบันทึกเหตุการณ์ทุกวัน
4. ครูมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
6. ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูกับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับครู
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณา(แซ่)
งานปฏิบัติหน้าที่ 1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
700
พ.ค.60
นางสาววรรณา(พุม)
ของบุคลากร
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรมตามงาน
พ.ค.60-มี.ค.61 นางสาวศิลาพร
- แผนการสอน
- นิเทศการสอน
- สื่อการสอน
- วิจัยในชั้นเรียน
- โครงงาน
- การปฏิบัติหน้าที่ขาด ลา มาสาย
- ระเบียบวินัยครู
- ระเบียบการแต่งกาย
- แฟ้มพัฒนางาน
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
งาน/กิจกรรม
งานอบรม
สัมมนา

1.
2.

3.
4.
งานศึกษา ดูงาน

1.
2.
3.
4.
5.

งานส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน

1.
2.
3.

4.
5.

วิธีดาเนินงาน
วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- กิจกรรมการอบรม สัมมนาภายใน
- กิจกรรมการอบรม สัมมนาจาก
หน่วยงานภายนอก
- กิจกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
วางแผน /ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- กิจกรรมการศึกษาดูงานภายใน
- กิจกรรมการศึกษาดูงานภายนอก
ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
วางแผน /ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินกิจกรรมตามงานกิจกรรมสาย
สัมพันธ์
- วารสารสายสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครอง นักเรียน
- เกมวันแม่
- เกมวันพ่อ
ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
9,000
พ.ค.60-เม.ย.61 นางสาววรรณา(แซ่)

นางสาววรรณา(พุม)
พ.ค.60-เม.ย.61 นางสาวศิลาพร

มี.ค.61
มี.ค.61
12,000

พ.ค.60

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)

พ.ค.60-มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61

600

พ.ค.60
พ.ค.60 -มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61

นางอัมพร
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งาน/กิจกรรม
งานดูแลความ
1.
ปลอดภัยของเด็ก
2.

3.
4.
งานส่งเสริมทักษะ 1.
การใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
2.
3.
4.
5.

วิธีดาเนินงาน
- รายงานประเมินงาน
วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- กิจกรรมโอวาทยามเช้า
- กิจกรรมการดูแลเวรอภิบาล
- การบันทึกเวรสวัสดิการ
ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- กิจกรรมการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
กิจกรรมการจัดกิจกรรมทักษะการใช้
ภาษาสู่ตัวเด็ก
ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

600

พ.ค.60

นางสาวจุไรพร
นางสาวศิลาพร

พ.ค.60 -มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61
300

พ.ค.60

นางสาวจุไรพร
นางสาวศิลาพร

พ.ค.60 -มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61

5. งบประมาณ 21,500 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ครูร้อยละ 100 ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู
2. ครูร้อยละ 100 เข้ารับการอบรม สัมมนาตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
3. ครูร้อยละ 100 ศึกษา ดูงาน
4. ครูร้อยละ 100 มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- สารวจข้อมูล

-สรุปบันทึกการปฏิบัติหน้าที่

-สารวจข้อมูล

- บันทึกสรุปการอบรมสัมมนา

-สารวจข้อมูล
-สารวจข้อมูล

- บันทึกสรุปการศึกษา ดูงาน
- บันทึกสรุปแบบประเมิน
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ (ต่อ)
5. ครูร้อยละ 100 ดูแลเวรอภิบาลเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. ครูร้อยละ100 ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร
ด้านคุณภาพ
1. ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
2. ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. ครูดูแลความปลอดภัยและแนะนาวิธีการเล่น
ที่ถูกต้องมีการจดบันทึกเหตุการณ์ทุกวัน
4. ครูมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา
6. ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครูกับผู้ปกครอง ครู
กับเด็ก และครูกับครู

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-สารวจข้อมูล
-สารวจข้อมูล

- บันทึกเวรสวัสดิการ
-บันทึกการฝึกทักษะการใช้ภาษา

-สารวจข้อมูล

- แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่

-สารวจข้อมูล

- แบบบันทึกการส่งสื่อ

-สารวจข้อมูล

- แบบบันทึกการดูแลเวรอภิบาล

-สารวจข้อมูล

- แบบบันทึกการฝึกทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- แบบบันทึกการฝึกทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- ภาพถ่าย

-สารวจข้อมูล
-สารวจข้อมูล

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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ชื่อโครงการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21
งานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 5
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 21
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 23
ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
ประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 25
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 26
ครูมีวุฒิและความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 1, 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างาน
นางสาววรรณา แซ่เล้า
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
แนวการจัดการศึกษา “ ครู” เป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อผู้เรียนมากที่สุด ครูจาเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาที่
นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน และเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของครูในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
วิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดทางานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้ครูมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและพัฒนาตนเองสู่ศตวรรษที่ 21
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ความมีเหตุผล
- เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นแนวทาง
เดียวกัน
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา
- ความรอบคอบ มีสติ
เงื่อนไขความรู้
- ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู
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- แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ
- เกณฑ์และวิธีการประเมิน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ

ครูร้อยละ 100 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

4. การดาเนินงาน/ระยะเวลา/งบประมาณ
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมแผนการสอน
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- กาหนดส่งแผนการสอน
- ติดตามดาเนินงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมสื่อการสอน

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- กาหนดส่งสื่อการสอน
- ติดตามดาเนินงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน

งบประมาณ
700

ระยะเวลา
พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร

มี.ค.61
มี.ค.61

พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61

นางสาววรรณา(แซ่)
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กิจกรรม
กิจกรรมนิเทศการสอน

กิจกรรมวิจัยในชั้น
เรียน

กิจกรรมโครงงาน

กิจกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ขาด ลา

วิธีการดาเนินงาน
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- กาหนดส่งนิเทศการสอน
- ติดตามดาเนินงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- กาหนดส่งวิจัยในชั้นเรียน
- ติดตามดาเนินงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- กาหนดส่งโครงงาน
- ติดตามดาเนินงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ

งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค.60-มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร

มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร

พ.ค.60-มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
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กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
มาสาย
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- ติดตามดาเนินงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมระเบียบวินัยครู 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- ติดตามดาเนินงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมระเบียบการแต่ง 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
กาย
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- ติดตามดาเนินงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมแฟ้มพัฒนางาน 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- กาหนดส่งโครงงาน
- ติดตามดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิลาพร

พ.ค.60-มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร

มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร

มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร
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กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน

5. งบประมาณ 650 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ครูร้อยละ 100 ส่งแผนการสอน
2. ครูร้อยละ 100 รับการนิเทศการสอน
3. ครูร้อยละ 100 ผลิตสื่อการสอน
4. ครูร้อยละ 100 ทาวิจัยในชัน้ เรียน
5. ครูร้อยละ 100 ทาโครงงาน
6. ครูร้อยละ 100 ปฏิบัติงานในหน้าที่ขาด ลา มาสาย
7. ครูร้อยละ 100 มีระเบียบวินัยครู
8. ครูร้อยละ 100 มีระเบียบวินัย การแต่งกาย
ด้านคุณภาพ
ครูร้อยละ 100ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

วิธีการประเมิน
- สารวจข้อมูล
- สารวจข้อมูล
- สารวจข้อมูล
- สารวจข้อมูล
- สารวจข้อมูล
- สารวจข้อมูล
- สารวจข้อมูล
- สารวจข้อมูล
- สารวจข้อมูล
-สอบถาม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

ระยะเวลา
มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.61

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

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21
งาน การอบรม สัมมนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 5
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 26
ครูมีวุฒิและมีความรู้ความสามรถในด้านการศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 21
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างาน
นางสาววรรณา แซ่เล้า
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาครูอย่างมีระบบและมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาของชาตินั้น ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการแสวงหาความรู้และการเข้ารับการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัยในการใช้สื่อและเทคโนโลยี ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และเป็นการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
วิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดงานอบรม สัมมนาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเรียนการ
สอนโดยครูนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใ ช้กับเด็กให้เหมาะสม จนเกิดประสิทธิผลกับเด็กมากที่สุด
และเป็นการพัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ความมีเหตุผล
- เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยระบบ บริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นแนวทาง
เดียวกัน
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา
- ความรอบคอบ มีสติ
เงื่อนไขความรู้
- ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู
- แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ
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- เกณฑ์และวิธีการประเมิน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ครูร้อยละ 100 ได้รับการอบรม สัมมนา ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ด้านคุณภาพ
1. ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมการอบรม 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
สัมมนาภายใน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- ออกคาสั่งการอบรมสัมมนา
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมการอบรม 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
สัมมนาจากหน่วย
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
งานภายนอก
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- ออกคาสั่งการอบรมสัมมนา
- นัดหมายเวลาการเดินทาง
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมการใช้สื่อ
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
และเทคโนโลยี
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- ออกคาสั่งการอบรมสัมมนา

งบประมาณ
9,000

ระยะเวลา
พ.ค.60-มี.ค.61
มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร

มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60-มี.ค.61

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร

มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60-มี.ค.61

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร
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กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
รายงานประเมินงาน
5. งบประมาณ 8,500 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1. ครู ร้อยละ 100 เข้ารั บ การอบรม สั มมนาตาม -สารวจข้อมูล
เกณฑ์ที่กาหนด
ด้านคุณภาพ
1. ค รู พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ มี - สอบถาม
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ระยะเวลา
มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.61

เครื่องมือที่ใช้
- สรุปบันทึกการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา
- แบบสอบถาม
- ภาพกิจกรรม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูได้รับการอบรม สัมมนาตามเกณฑ์ที่กาหนดและนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน และ
นิเทศให้แก่ผู้อื่นทราบ
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ชื่อโครงการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21
งาน การศึกษา ดูงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 5
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 18
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 23
ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
ประสบการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 26
ครูมีวุฒิและมีความรู้ความสามรถในด้านการศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 27
ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020ยุทธศาสตร์ 3.7,5.2โครงการกิจกรรมที่ 1, 2, 3, 11,2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างาน
นางสาววรรณา แซ่เล้า
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
แนวการจัดการศึกษา “ ครู” เป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการจั ดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อผู้เรียนมากที่สุด ครูจาเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรั บปรุงตนเอง โดยเฉพาะด้านการศึกษาดูงานเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น และเพื่อส่งเสริมประสิทธิ ภาพของครูในการ
ปฏิบัติหน้าที่
กลุ่ มงานบริ ห ารบุ ค คลจึ งจั ด งานการศึกษา ดูงาน เพื่อ ส่ งเสริ มประสิ ท ธิภ าพการปฏิบัติ งาน ให้ ครู มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น เพื่อพัฒนาเด็กสู่ศตวรรษที่ 21
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มคี ุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ความมีเหตุผล
- เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยระบบ บริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นแนวทาง
เดียวกัน
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา
- ความรอบคอบ มีสติ
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เงื่อนไขความรู้

- ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู
- แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ
- เกณฑ์และวิธีการประเมิน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูได้ไปศึกษา ดูงาน เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ

ครูรอ้ ยละ 100 ไปศึกษา ดูงาน
ครูนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาการกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมศึกษา ดูงาน 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
ภายใน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- แจ้งให้คุณครูทราบ
- ออกคาสั่ง ,ประชาสัมพันธ์
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมศึกษา ดูงาน 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
ภายนอก
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- แจ้งให้คุณครูทราบ
- ออกคาสั่ง ,ประชาสัมพันธ์
- นัดหมายเวลาเดินทาง
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
5.งบประมาณ 12,000 บาท

งบประมาณ
12,000

ระยะเวลา
พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)

พ.ค.60-มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
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6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 ศึกษา ดูงาน
-สารวจข้อมูล
ด้านคุณภาพ
ครู น าแนวทางการจั ด การเรี ย น -สารวจข้อมูล
การสอนมาพัฒนาการกิจกรรมการเรียน -สอบถาม
การสอนให้มปี ระสิทธิภาพ

ระดับความสาเร็จ
เครื่องมือที่ใช้
-บันทึกการศึกษาดูงานภายใน
-บันทึกการศึกษาดูงานภายนอก
-แบบสอบถาม
-ภาพกิจกรรม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูไปศึกษา ดูงานและนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนิเทศ
ให้เพื่อนครูทราบ
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ชื่อโครงการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21
งานส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่
5
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 21
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 47
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 4, 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างาน
นางอัมพร ภักดี
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560- มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
แนวการจัดการศึกษา “ ครู” เป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการจั ดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อผู้เรียนมากที่สุด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ครูกับนักเรียนและครูกับครู มี
ความจาเป็นอย่างมากที่จะทาให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปได้ด้วยดี
กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดทา งานส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขึ้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี จะส่งผลต่อการเรียนรู้ให้เด็กมีผลการเรียนที่ดี

-

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ความมีเหตุผล
- เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นแนวทาง
เดียวกัน
- การงาน การรับใช้ ความเป็นหนึ่ง
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา
- ความรอบคอบ มีสติ
เงื่อนไขความรู้
- ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู
- แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ
- เกณฑ์และวิธีการประเมิน
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ด้านคุณภาพ
1. ครูมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
4.การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
กิจกรรมการฝึก
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
600
ทักษะการใช้ภาษา
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
เพื่อการสื่อสาร
2.ดาเนินกิจกรรม
- แจ้งให้คณ
ุ ครูทราบ
- กาหนดตารางการฝึกทักษะการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- ติดตามงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมการจัด
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
กิจกรรมทักษะการ
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
ใช้ภาษาสู่ตัวเด็ก
2.ดาเนินกิจกรรม
- แจ้งให้คุณครูทราบ
- กาหนดการจัดกิจกรรมทักษะ
การใช้ภาษาสู่ตัวเด็ก
- ติดตามงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
5. งบประมาณ 250 บาท

ระยะเวลา
พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางอัมพร

พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61

นางอัมพร
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู -สารวจข้อมูล
กับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับครู
ด้านคุณภาพ
1. ครูมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
-สอบถาม
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
- สรุปแบบประเมิน
- แบบสอบถาม
- ภาพกิจกรรม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
ครูมีความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับครู รับฟังความคิดเห็น พูดคุยด้วย
ความเป็นมิตร แสดงน้าใจไมตรี ยิ้มแย้ม แจ่มใส และให้คาแนะนาแก้ไขพัฒนาการของเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค

230 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560

ชื่อโครงการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21
งานการดูแลความปลอดภัยของเด็ก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 1
นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
เป้าหมายที่ 3
นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
มีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังคาสั่งสอนของครูอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 11
เล่นและทางานกับผู้อื่นได้
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 , 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 9, 1, 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
หัวหน้างาน
นางจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกพัฒนาคนด้วยความรู้ที่เสริมสร้าง
วัฒนธรรม ปลูกฝังให้มีจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย
และการป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่น โรงเรียนกาหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยในการดูแลเด็ก
เพื่อให้ครูดูแลเด็กไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆที่จะทาให้เด็กบาดเจ็บได้
กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดทา งานการดูแลความปลอดภัยของเด็กได้จัดทาตารางการดูแลความปลอดภัย
ของเด็ก ให้ครูรับผิดชอบโดยดูแลเด็กให้ปลอดภัยและให้คาแนะนาการเล่นที่ถูกวิธี บันทึกเหตุการณ์ให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อนาไปพัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยของให้เด็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ความมีเหตุผล
- เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐาน เป็นแนวทางเดียวกัน
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน
เสียสละเวลา ตรงเวลา
- ความรอบคอบ
มีสติ ระลึกได้อยู่เป็นปัจจุบัน
เงื่อนไขความรู้
- ระเบียบข้อบังคับและคู่มือครู
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- แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- เกณฑ์และวิธีการประเมิน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ ร้อยละ 100 ของเด็กปลอดภัยในการเล่น
ด้านคุณภาพ ครูดูแลความปลอดภัยและแนะนาวิธีการเล่นที่ถูกต้อง มีการจดบันทึกเหตุการณ์
ประจาวันทุกวัน
4. การดาเนินงาน/ระยะเวลา/งบประมาณ
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
กิจกรรมโอวาทยาม 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
600
พ.ค.60
เช้า
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
พ.ค.60-มี.ค.61
- ประชาสัมพันธ์
- กาหนดตารางการให้โอวาทและ
การบันทึก
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมการดูแลเวร 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
พ.ค.60
อภิบาล และ
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
บันทึกเวรสวัสดิการ 2.ดาเนินกิจกรรม
พ.ค.60-มี.ค.61
- ประชาสัมพันธ์
- กาหนดตารางการดูแลเวรอภิบาล
และการบันทึก
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางจุไรพร
นางสาวศิลาพร

นางจุไรพร
นางสาวศิลาพร
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5. งบประมาณ 600 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 มีความปลอดภัยในการเล่น
ด้านคุณภาพ
ครูดูแลความปลอดภัยและแนะนาวิธีการเล่น
ที่ถูกต้อง มีการจดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันทุกวัน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- สารวจข้อมูล

- บันทึกการรักษาพยาบาล

- สอบถาม

-แบบสอบถาม
-ภาพกิจกรรม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนปลอดภัยจากการเล่นโดยโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัย มีครูรับผิดชอบดูแลแนะนาเด็กเกี่ยวกับการเล่นที่ถูกวิธี
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ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21
งานส่งเสริมทักษะเพื่อการสื่อสาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่
5
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 21
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 47
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 4, 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างาน
นางจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
แนวการจัดการศึกษา “ ครู” เป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการจั ดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อผู้เรียนมากที่สุด ครูจาเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาที่
นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
กลุ่ มงานบริ ห ารบุคคลจึงจั ด งานส่ งเสริมทักษะเพื่อการสื่ อสาร เพื่อส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นและเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ความมีเหตุผล
- เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็นแนวทาง
เดียวกัน
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา
- ความรอบคอบ มีสติ
เงื่อนไขความรู้
- ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู
- แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ
- เกณฑ์และวิธีการประเมิน
2. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ด้านคุณภาพ
1. ครูมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
4. การดาเนินงาน/ระยะเวลา/งบประมาณ
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมการฝึก
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
ทักษะการใช้ภาษา
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
เพื่อการสื่อสาร
2.ดาเนินกิจกรรม
- แจ้งให้คุณครูทราบ
- กาหนดตารางการฝึกทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- ติดตามงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมการจัด
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
กิจกรรมทักษะการ
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
ใช้ภาษาสู่ตัวเด็ก
2.ดาเนินกิจกรรม
- แจ้งให้คุณครูทราบ
- กาหนดการจัดกิจกรรมทักษะการ
ใช้ภาษาสู่ตัวเด็ก
- ติดตามงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
5. งบประมาณ 300 บาท

งบประมาณ
300

ระยะเวลา
พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางจุไรพร
นางสาวศิลาพร

พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61

นางจุไรพร
นางสาวศิลาพร
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6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 ฝึกทักษะเพื่อการใช้ - สารวจข้อมูล
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ด้านคุณภาพ
1. ครูมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อ - สอบถาม
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
-สรุปบันทึกการฝึกทักษะเพื่อการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
-แบบสอบถาม
-ภาพกิจกรรม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเด็กมากขึ้น
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ชื่อโครงการ
ขวัญและกาลังใจ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 3
นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม
เป้าหมายที่ 6
ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ยุทธศาสตร์ที่ 32
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1, 4.4, 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 1, 2,
5, 6, 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววรรณา แซ่เล้า
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากรครูเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลให้บุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้ า ที่ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาให้ เ ป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
โรงเรียนธีรศาสตร์ จึงจัดทาโครงการขวัญและกาลังใจขึ้น เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลั งใจเป็นแรง
เสริม และกระตุ้นให้บุคลากรครูมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ความมีเหตุผล
- เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียน ด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานเป็น
แนวทางเดียวกัน
การมีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา
- ความรอบคอบ มีสติ
เงื่อนไขความรู้
- ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู
- แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายก
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- เกณฑ์และวิธีการประเมิน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรครูได้รับขวัญและกาลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นักเรียนแสดงความรักเชื่อฟังคาสั่งสอนของครูอาจารย์ ความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหาร
3. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ
4. เพื่อให้ครูได้รับขวัญและกาลังใจไปพักผ่อนประจาปี
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและกาลังใจ
2. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร
3. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและกาลังใจจากสังฆมณฑล
4. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและกาลังใจจากโรงเรียน
5. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและกาลังใจไปพักผ่อนประจาปี
ด้านคุณภาพ
1. ครูพึงพอใจกับขวัญและกาลังใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูพึงพอใจไปพักผ่อนประจาปี
3. เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งานวันกตัญญูคณะ 1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
ผู้บริหาร
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- กิจกรรมฉลองศาสนานามคุณพ่อ
- กิจกรรมวันเกิดคุณพ่อ
- กิจกรรมฉลองศาสนนามซิสเตอร์
- กิจกรรมวันเกิดซิสเตอร์
- กิจกรรมฉลองศาสนนามซิสเตอร์
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
งานสวัสดิการ
1. วางแผน/ประชุม/ ประสานงาน
จากสังฆมณฑล
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรมตามงาน

งบประมาณ
500

ระยะเวลา
พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางอัมพร
นางสาวศิลาพร

พ.ค.60- มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61
500

พ.ค.60

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
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งาน/กิจกรรม

3.
4.
งานสวัสดิการ
โรงเรียน

1.
2.

3.
4.
งานพักผ่อน
ประจาปี

1.
2.
3.
4.

5. งบประมาณ 12,000

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
- กิจกรรมสวัสดิการการสมรส
- กิจกรรมสวัสดิการคลอดบุตร
- กิจกรรมสวัสดิการขึ้นบ้านใหม่
- กิจกรรมสวัสดิการขึ้นขั้นเงินเดือน
- กิจกรรมสวัสดิการการสอนนานปี
ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
10,000
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- กิจกรรมสวัสดิการวันเกิด
- กิจกรรมสวัสดิการการแต่งกาย
- กิจกรรมสวัสดิการเยี่ยมเยียนเพื่อนครู
- กิจกรรมสวัสดิการเบี้ยขยันสรรค์สร้าง
แรงใจ
- กิจกรรมสวัสดิการโบนัสสิ้นปี
ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
1000
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- กิจกรรมพักผ่อนประจาปี
ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
บาท

ระยะเวลา
พ.ค.60-เม.ย.61

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.60
มี.ค.60
พ.ค.60
พ.ค.60-เม.ย.61

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร

มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60
พ.ค.60-เม.ย.61
มี.ค.61
มี.ค.61

นางจุไรพร
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6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันกตัญญู
คณะผู้บริหาร
2. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและกาลังใจ
จากสังฆมณฑล
3. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและกาลังใจจาก
โรงเรียน
4. ครูร้อยละ100 พักผ่อนประจาปี
ด้านคุณภาพ
1. ครูพึงพอใจกับขวัญและกาลังใจที่ได้รับและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูพึงพอใจไปพักผ่อนประจาปี
3. เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- สารวจข้อมูล

- สมุดสารวจการมาโรงเรียน

- สารวจความพึงพอใจ

- แบบสารวจความพึงพอใจ

- สารวจความพึงพอใจ

- แบบสารวจความพึงพอใจ

- สารวจความพึงพอใจ

- แบบสารวจความพึงพอใจ

- สอบถาม

- แบบสอบถาม

- สอบถาม

- แบบสอบถาม
- ภาพถ่าย

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
บุคลากรครูพึงพอใจในขวัญและกาลังใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงการ
ขวัญและกาลังใจ
งานวันกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 3
นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1, 5, 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างาน
นางอัมพร ภักดี
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 - มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การเสริมสร้างให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคมเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาบทบาท
ของสถาบันให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ต นนับถือ ยอมรับ
ความแตกต่างที่หลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถจัดองค์ความรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การ
ปฏิบัติงานร่วมกันในโรงเรียนต้องมีการเสริมสร้างสั มพันธภาพอันดีระหว่างคณะครู นักเรียน และผู้บริหารให้เกิด
ความรั ก ความสามั ค คี รวมถึ งการแสดงความเคารพและความกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร ซึ่ง เป็ น การสร้ า ง
สัมพันธภาพอันดีให้แก่กัน รวมทั้งได้รู้จักประวัตินักบุญต่างๆและคุณงานความดีของนักบุญแต่ละองค์ เพื่อจะได้
นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
กลุ่มงานบริหารบุคคล จึงได้จัด งานวันกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร ขึ้น เพื่อให้เด็กได้แสดงความรักความ
กตัญญูต่อผู้บริหารซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้แก่กัน
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- การจัดกิจกรรมใช้เวลาที่เหมาะสม
- กิจกรรมมีความสอดคล้องกับความเคารพรพและความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้บริหาร
ความมีเหตุผล
- เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณะครู เด็กและผู้บริหาร
- ความยินดี ความเคารพ ความสุภาพถ่อมตน ความรัก ความเมตตา
ความกตัญญูรู้คุณ
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ดาเนินกิจกรรม
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรัก ความกตัญญู เชื่อฟังคาสั่งสอนของครูอาจารย์
เงื่อนไขความรู้
- การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ
2. เพื่อให้เด็กแสดงความรักเชื่อฟังคาสั่งสอนของครูอาจารย์ ความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหาร
3. เพื่อให้เด็กปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร
ด้านคุณภาพ เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
นางอัมพร
กิจกรรมฉลอง
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
500
พ.ค.60
นางสาวศิลาพร
ศาสนามคุณพ่อ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ธาดา พลอยจินดา 2 ดาเนินกิจกรรมตามงาน
มิ.ย.60
- ตัวแทนนักเรียนอนุบาล 3 ร่วมแสดง
ความยินดี
- ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึก
- คุณพ่อ ธาดา พลอยจินดาให้โอวาท
มิ.ย.60
3. ประเมินผล
- ประเมินกิจกรรม
มิ.ย.60
4. สรุป
- สรุปผลและรายงาน การดาเนินงาน
- รายงานประเมินกิจกรรม
ฉลองศาสนาม
ซิสเตอร์

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึก
- คุณพ่อ ธาดา พลอยจินดาและซิสเตอร์
ให้โอวาท
3.ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4.สรุป
- สรุปผลการดาเนินโครงการ
- รายงานประเมินโครงการ

พ.ค.60
มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61

นางอัมพร
นางสาวศิลาพร

242 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
กิจกรรม
กิจกรรมวันเกิด
บาทหลวงธาดา
พลอยจินดา

กิจกรรมวันเกิด
ซิสเตอร์

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- ตัวแทนนักเรียนอนุบาล3ร่วมแสดง
ความยินดี
- ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึก
- บาทหลวงธาดา พลอยจินดาให้
โอวาท
3. ประเมินผล
- ประเมินกิจกรรม
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ดาเนินกิจกรรมตามงาน
- ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึก
- คุณพ่อ ธาดา พลอยจินดาและซิสเตอร์
ให้โอวาท
3.ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4.สรุป
- สรุปผลการดาเนินโครงการ
- รายงานประเมินโครงการ

5. งบประมาณ 500 บาท

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.60

นางอัมพร
นางสาวศิลาพร

พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค60
มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61

นางอัมพร
นางสาวศิลาพร
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมงานวันกตัญญูต่อคณะ - สารวจข้อมูล
ผู้บริหาร
ด้านคุณภาพ
เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนตาม - สอบถาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ
6. ระดับความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้
- สมุดสารวจการมา
โรงเรียน
- แบบสอบถาม
- ภาพกิจกรรม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็กแสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหาร รู้จักประวัตินักบุญและวันสาคัญของวัน
กตัญญูต่อคณะผู้บริหาร
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ชื่อโครงการ
ขวัญและกาลังใจ
งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่
6
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 32
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างาน
นางสาววรรณา แซ่เล้า
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560–มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากรครูเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลให้บุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดทากิจกรรมนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ เป็นแรงเสริม และกระตุ้นให้
บุคลากรครูมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ความมีเหตุผล
- เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทางาน
- เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรัก ความสามัคคี
- มีการแบ่งปัน
- มีความอดทน
- มีสติ
เงื่อนไขความรู้
- ระเบียบข้อบังคับสังฆมณฑล
- ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
- จรรยาบรรณครู
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูได้รับขวัญและกาลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและกาลังใจจากสังฆมณฑล
ด้านคุณภาพ ครูมีความพึงพอใจกับขวัญและกาลังใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณา(แซ่)
กิจกรรมสวัสดิการการ 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
500
พ.ค.60
นางสาววรรณา(พุม)
สมสร
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรม
พ.ค.60-มี.ค.61
- ประชาสัมพันธ์
- สารวจ ข้อมูล
- นาเสนอเพื่อดาเนินการต่อไป
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
นางสาววรรณา(แซ่)
กิจกรรมสวัสดิการ
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
พ.ค.60
นางสาววรรณา(พุม)
คลอดบุตร
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรม
พ.ค.60-มี.ค.61
- ประชาสัมพันธ์
- สารวจ ข้อมูล
- นาเสนอเพื่อดาเนินการต่อไป
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
นางสาววรรณา(แซ่)
กิจกรรมสวัสดิการขึ้น 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
พ.ค.60
นางสาววรรณา(พุม)
บ้านใหม่
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรม
พ.ค.60-มี.ค.61
- ประชาสัมพันธ์
- สารวจ ข้อมูล
- นาเสนอเพื่อดาเนินการต่อไป
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
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กิจกรรม

กิจกรรมสวัสดิการขึ้น
ขั้นเงินเดือน

กิจกรรมสวัสดิการการ
สอนนานปี

วิธีดาเนินงาน
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- สารวจ ข้อมูล
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- สารวจ ข้อมูล
- นาเสนอเพื่อดาเนินการต่อไป
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน

5. งบประมาณ 500 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและกาลังใจจากสังฆมณฑล
ด้านคุณภาพ
ครูพึงพอใจกับขวัญและกาลังใจที่ได้รับ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

ศูนย์สังฆมณฑล ราชบุรี

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูพึงพอใจกับขวัญและกาลังใจที่ได้รับจากสังฆมณฑล

ระยะเวลา
มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.60

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)

พ.ค.60-มี.ค.61
มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)

พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-สารวจข้อมูล

- แบบสารวจความพึงพอใจ

-สอบถาม

- แบบสอบถาม
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่
6

ขวัญและกาลังใจ งานสวัสดิการจากโรงเรียน
2556 – 2560
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 32
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างาน
นางสาววรรณา แซ่เล้า
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากรครูเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลให้บุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการให้แรงเสริม ขวัญกาลังใจแก่บุคลลากรครูในการทางาน
กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดทา งานสวัสดิการจากโรงเรียน เพื่อเป็นแรงเสริม และกระตุ้นให้ครูมีความ
มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาผู้ เรี ยนอย่างเต็มศักยภาพ เป็นกาลั งใจส่งผลให้ การปฏิบัติงานมีประสิ ทธิภาพ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ความมีเหตุผล
- เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทางาน
- เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน
การมีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี - มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรัก ความสามัคคี
- มีการแบ่งปัน
- มีความอดทน
- มีสติ
เงื่อนไขความรู้
- ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
- จรรยาบรรณครู
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูได้รับขวัญและกาลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและกาลังใจจากโรงเรียน

248 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
ด้านคุณภาพ ครูมีความพึงพอใจกับขวัญและกาลังใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
กิจกรรมสวัสดิการวัน 1.วางแผน/ประชุมประสานงาน
เกิด
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- สารวจ ข้อมูล
- ติดตามงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมสวัสดิการการ 1.วางแผน/ประชุมประสานงาน
แต่งกาย
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2 .ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- สารวจ ข้อมูล
- ติดตามงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมสวัสดิการ
1.วางแผน/ประชุมประสานงาน
เยี่ยมเยียนเพื่อนครู
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- สารวจ ข้อมูล
- ติดตามงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน

งบประมาณ
10,000

ระยะเวลา
พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร

มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร

มี.ค.61
มี.ค.61

พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร
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กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
กิจกรรมสวัสดิการเบี้ย 1.วางแผน/ประชุมประสานงาน
ขยันสรรค์สร้างแรงใจ
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- สารวจ ข้อมูล
- ติดตามงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
กิจกรรมสวัสดิการ
1.วางแผน/ประชุมประสานงาน
โบนัสสิ้นปี
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์
- สารวจ ข้อมูล
- ติดตามงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
5. งบประมาณ 10,000 บาท

งบประมาณ

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและกาลังใจจาก
- สารวจข้อมูล
โรงเรียน
ด้านคุณภาพ
ครูมีความพึงพอใจกับขวัญและกาลังใจที่ได้รับ - สอบถาม
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูพึงพอใจกับขวัญและกาลังใจที่ได้รับจากโรงเรียน

ระยะเวลา
พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.60-มี.ค.61

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร

มี.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.60
พ.ค.60-มี.ค.61

นางสาววรรณา(แซ่)
นางสาววรรณา(พุม)
นางสาวศิลาพร

มี.ค.61
มี.ค.61

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสารวจความพึงพอใจ
- แบบสอบถาม
- ภาพกิจกรรม
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ชื่อโครงการ
ขวัญและกาลังใจ งานพักผ่อนประจาปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 6
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 32
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างาน
นางจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ครูเป็นผู้มีความสาคัญในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมาย ขวัญกาลังใจของบุคลากรเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลให้บุคลากรมีการปฏิบัติ งานให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ จึงต้องมีการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถ
การได้รับขวัญและกาลังใจเป็นแรงเสริมสร้างและกระตุ้นให้ครูมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อให้ครูเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแรงบันดาลใจ
ในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดทางานพักผ่อนประจาปี เพื่อเป็นแรงเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรครูมีความ
มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของนักเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ความมีเหตุผล
- เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทางาน
- เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรัก ความสามัคคี
- มีการแบ่งปัน
- มีความอดทน
- มีสติ
เงื่อนไขความรู้
- ระเบียบข้อบังคับสังฆมณฑล
- ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
- จรรยาบรรณครู
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูได้รับขวัญและกาลังใจไปพักผ่อนประจาปี
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ ครูร้อยละ100ได้รับขวัญและกาลังใจไปพักผ่อนประจาปี
ด้านคุณภาพ 1. ครูมีความพึงพอใจไปพักผ่อนประจาปี
2. ครูมีความพึงพอใจกับขวัญและกาลังใจที่ได้รับ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานพักผ่อน
1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
1,000
พ.ค.60
นางจุไรพร
ประจาปี
- เสนองานเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรมตามงาน
พ.ค.60-เม.ย.61
- ประชาสัมพันธ์
- สารวจข้อมูล
- ติดตามงาน
3. ประเมินผล
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
มี.ค.61
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
- รายงานประเมินงาน
5. งบประมาณ 1,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและกาลังใจไปพักผ่อน -สารวจข้อมูล
- แบบสารวจความพึงพอใจ
ประจาปี
ด้านคุณภาพ
1. ครูพึงพอใจไปพักผ่อนประจาปี
-สอบถาม
- แบบสอบถาม
2. ครูพึงพอใจกับขวัญและกาลังใจที่ได้รับ
-สอบถาม
- ภาพกิจกรรม
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานภายนอก ชุมชน ผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้)
1. ผู้บริหาร
2. กลุ่มงานบริหารบุคล
3. บุคลากรครู
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูพึงพอใจกับการไปพักผ่อนประจาปีมีกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
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ชื่อโครงการ
สุขภาพดี ชีวีมีสุข
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 6
ผูบ้ ริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 32
ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 33
ผูบ้ ริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2,4.3 โครงการกิจกรรมที่ 2,4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นางอัมพร ภักดี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่
บริเวณโดม โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรครูทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาที่รอบรู้และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรมจริยธรรมมีความเพียรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นทางโรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุขขึ้น เพื่อให้บุค ลากรได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของครู สร้างจิตสานึกที่ดีในการออกกาลังกาย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้
นักเรียนได้ปฏิบัติตาม และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีในการรักการออกกาลังกาย รวมทั้งเป็นการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้หันมาสนใจในการออกกาลังกาย ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลยาเสพติด
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ความมีเหตุผล
- เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทางาน
- เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี - มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรัก ความสามัคคีมีการแบ่งปัน
- มีความอดทน
- มีสติ
เงื่อนไขความรู้
- การมีสุขภาพแข็งแรง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่ดี รักการออกกาลังกาย
2. เพื่อให้ครูมีความสามัคคีในหมู่คณะ
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3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมออกกาลังกายทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
ด้านคุณภาพ
1. บุคลากรครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
2. บุคลากรครูให้ความสามัคคี ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการสุขภาพดี 1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน
700
ชีวีมีสุข
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินตามโครงการ
- กิจกรรมการเต้นแอร์โรบิค
- กิจกรรมการแข่งขันวอลเล่ย์บอล
- กิจกรรมการแข่งขันเปตอง
- กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอล
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลการดาเนินโครงการ
- รายงานประเมินโครงการ
5. งบประมาณ
700 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมออกกาลังกายทุกวัน - สารวจข้อมูล
ศุกร์ที่ 3 ของเดือน
ด้านคุณภาพ
1. บุ ค ลากรครู มี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง -สอบถาม
สมบูรณ์
-สอบถาม
2. บุคลากรครูให้ความสามัคคี ร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางอัมพร

พ.ค.60-มี.ค.61

มี.ค.61
มี.ค.61

เครื่องมือที่ใช้
-สรุปการเข้าร่วมโครงการ
-แบบสอบถาม
-ภาพกิจกรรม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ครูมสี ุขภาพดี มีนิสัยรักการออกกาลังกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
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กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่
2
เป้าหมายที่
3
เป้าหมายที่
4
เป้าหมายที่
9

เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
2556 - 2560
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ยุทธศาสตร์ที่ 13
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 46
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล
หัวหน้าโครงการ
นางสาวจีรนุช ทาคา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริ ม ให้ เด็กมีพัฒนาการด้านสั งคมและด้านสติปัญญาและประพฤติตนตามวัฒ นธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ และยังสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เด็กมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ทั้ง นี้เพื่อทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมพิธีกรรม ทางศาสนาตามโอกาสที่
เหมาะสม เด็กสามารถนาประสบการจากการเรียนรู้มาปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่ผู้เรียน
ความมีเหตุผล
- ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
- การจัดกิจกรรม เป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ
ส่งผลให้เด็กมีทักษะและทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเชื่อศรัทธา
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เงื่อนไขความรู้

- การไตร่ตรอง และภาวนา
- การงาน / หน้าที่
- การมีมโนธรรมที่ยงตรง มีวิจารณญาณ และความกล้าหาญเชิงศีลธรรม
- ความรอบรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กสนุกสนานรื่นเริงกับบรรยากาศวันคริสต์มาส
2. เพื่อให้เด็กทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
3. เพื่อให้เด็กปฏิบัติตน ขณะร่วมกิจกรรมพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เด็กที่ใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัวเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลที่สาคัญของศาสนาคริสต์ ปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมตามวัย
5. เพื่อให้เด็กรู้บทบาทหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่ดี
6. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึงหลักธรรมคาสอนของ
ศาสนาคริสต์ และสวดบทภาวนาสั้น ๆ ได้เหมาะสมตามวัย
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขอพรจากแม่พระและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
- เด็กร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลสาคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่าง
เหมาะสม
- เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3 ร้อยละ 100 ได้เรียนคาสอนและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองอย่างเหมาะสม
- เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศวันคริสต์มาสโดยการเดินชม ถ้า ดาว และ ต้นคริสต์มาส
ที่จัดเตรียมไว้
ด้านคุณภาพ
- เด็กได้เรียนรู้ และร่วมพิธีกรรมฝากตัวไว้กับแม่พระอย่างเหมาะสมในโอกาสเปิดปีการศึกษา
- เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพิ่มมากขึ้น และรู้จักให้ความเคารพต่อพระรูปและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์
- เด็กได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาสจากบรรยากาศที่จัดเตรียมไว้
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
งานวจนพิธีกรรม 1. วางแผน
300
เปิดปีการศึกษา
- ประชุมกาหนดวันจัดกิจกรรม
- กาหนดรูปแบบของการ
จัดกิจกรรม
2. ดาเนินการตามแผน
- ประชาสัมพันธ์ให้ครูและเด็ก

ระยะเวลา
พ.ค. 60

23 พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรนุช
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งาน/กิจกรรม

งานแหล่งเรียนรู้
ของศาสนาภายใน
โรงเรียน

งานเรียนคาสอน

วิธีดาเนินงาน
ทราบ
- ฝึกซ้อมวจนพิธีกรรมเตรียมเพลง
- จัดสถานที่และเตรียมดอกไม้
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจของครู
และนักเรียน
4. สรุป
- สรุปและรายงานผลการจัดงาน
1. วางแผน
- วางแผนและเสนอเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินการตามงาน
- จัดทาบอร์ดเกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา
- พาเด็กทุกคนในระดับ อ.1- อ.3
ไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปและรายงานเมินผลการ
ดาเนินงาน
1. วางแผน
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินการตามแผน
- เรียนคาสอนสัปดาห์ละ 1
ครั้ง ในทุกวันศุกร์
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปและรายงานเมินผล
การดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.60

600

มิ.ย.60
พ.ค.60

นางสาวจีรนุช

พ.ค.60

มี.ค.61
500

มี.ค.61
พ.ค. 60
พ.ค. 60
มี.ค.61
มี.ค.61

นางสาวจีรนุช
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งาน/กิจกรรม
งานจัดบรรยากาศ
วันคริสต์มาส

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผน
- เสนอกิจกรรมเพื่อขอ
อนุมัติ
2. ดาเนินการตามแผน
- การจัดบรรยากาศ วัน
คริสต์มาส
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจของ
ครูและผู้เรียน
4. สรุป
- สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
600

ระยะเวลา
พ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรนุช

พ.ย.60

ธ.ค.60
ม.ค.61

5. งบประมาณ 2,000 บาท
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขอ
พรจากแม่พระและปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม
2. เด็กร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคล
สาคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม
3. เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3 ร้อย
ละ 100 ได้เรียนคาสอนและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสม
4. เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมชม
บรรยากาศวันคริสต์มาสโดยการเดินชม
ถ้า ดาว และ ต้นคริสต์มาส ที่จัดเตรียม
ไว้
ด้านคุณภาพ
1. เด็กได้เรียนรู้ และร่วมพิธีกรรมฝากตัวไว้
กับแม่พระอย่างเหมาะสมในโอกาสเปิด
ปีการศึกษา

วิธีการประเมิน
- ตรวจสมุดสารวจการมาเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- ตรวจสมุดสารวจการมาเรียน

- ตรวจแบบสอบถาม

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- การตรวจใบเช็ครายชื่อ
นักเรียนคาทอลิก

- ใบเช็ครายชื่อเด็กคาทอลิก

- ตรวจแบบสอบถาม

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- ตรวจแบบสอบถาม

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
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6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพิ่ม
มากขึ้น และรู้จักให้ความเคารพต่อพระ
รูปและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาวัน
คริสต์มาสจากบรรยากาศที่จัดเตรียมไว้

วิธีการประเมิน
- ตรวจแบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- ตรวจแบบสอบถาม

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์และปฏิบัตติ นได้อย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรม

260 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560

ชื่อโครงการ
เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่
3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 10
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล
หัวหน้างาน
นางสาวจีรนุช ทาคา
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2560
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย เด็กที่อยู่ในช่วงเรียนส่วนมากจะนับถือศาสนาอื่น ซึ่งควรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา
คริสต์ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมด้วยคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการร่วมพิธีกรรม
ทางศาสนาตามโอกาสที่เหมาะสม โดยการจัดกิจกรรมพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา เพื่อเป็นการฝากตัวเด็ก ครู
ผู้บริหารไว้ในความคุ้มครองของแม่พระ และสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมขณะร่วมกิจกรรม จึงเห็นควรที่จะจัด
กิจกรรมนี้ต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่เด็ก
ความมีเหตุผล
- การร่วมพิธีกรรม ทางศาสนาตามโอกาสที่เหมาะสม
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี - เพื่อเป็นการฝากตัวเด็ก ครู ผู้บริหารไว้ในความคุ้มครองของแม่พระ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเชื่อศรัทธา
- การไตร่ตรอง และการภาวนา
เงื่อนไขความรู้
- มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กปฏิบัติตนขณะเข้าร่วมกิจกรรมพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 มีความวางใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขอพรจากแม่พระและปฏิบัติ
ตนได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณภาพ เด็กได้เรียนรู้ และร่วมพิธีกรรมฝากตัวไว้กับแม่พระอย่างเหมาะสมในโอกาสเปิดปี
การศึกษา
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4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
งานวจนพิธีการม
1. วางแผน
300
เปิดปีการศึกษา
- ประชุมกาหนดวันจัดงาน
- กาหนดรูปแบบของการจัดงาน
2. ดาเนินการตามแผน
- ประชาสัมพันธ์ให้ครูและเด็ก
ทราบ
- ฝึกซ้อมวจนพิธีกรรมเตรียมเพลง
- จัดสถานที่และเตรียมดอกไม้
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจของครูและ
เด็ก
4. สรุป
- สรุปและรายงานผลการจัดงาน
5. งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรนุช

พ.ค. 60

มิ.ย. 60
มิ.ย. 60

300 บาท

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 มีความวางใจกับการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณภาพ
เด็กได้เรียนรู้ และร่วมพิธีกรรมฝากตัวไว้
กับแม่พระอย่างเหมาะสมในโอกาสเปิดปี
การศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- ตรวจสมุดสารวจการมาเรียน - สมุดสารวจการมาโรงเรียน

- ตรวจแบบสอบถาม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
ครูและเด็กเข้าร่วมพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาอย่างสารวมด้วยความเหมาะสม

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่
9

เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายในโรงเรียน
2556 - 2560
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 46
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล
หัวหน้างาน
นางสาวจีรนุช ทาคา
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 25560 - 31 มีนาคม 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดาเนินการโดยบาทหลวง เด็กที่อยู่ในโรงเรียนส่วนมาก
จะนับถือศาสนาอื่น จึงจาเป็นต้องสร้างบรรยากาศการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งเด็กควรจะได้เรียนรู้ถึงประวัติ
ของบุคคลสาคัญของศาสนาและสถานที่สาคัญที่ต้องเคารพในโรงเรียน ดังนั้นกลุ่มงานจิตตาภิบาลจึงจัดกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่นักเรียน
ความมีเหตุผล
- ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี
- การจัดกิจกรรม เป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับเด็กเต็มศักยภาพ
ส่งผลให้เด็กมีทักษะและทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเชื่อศรัทธา
- ความสุภาพถ่อมตน
เงื่อนไขความรู้
- ความรอบรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กที่ใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัวเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลที่สาคัญของศาสนาคริสต์ ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย
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3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ

เด็กร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลสาคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณภาพ เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพิ่มมากขึ้น และรู้จักให้ความเคารพต่อพระรูปและ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานแหล่งเรียนรู้ 1. วางแผน
600
พ.ค. 60
นางสาวจีรนุช
ของศาสนา
- วางแผนและเสนอเพื่อขออนุมัติ
ภายในโรงเรียน 2. ดาเนินการตามงาน
- จัดทาบอร์ดเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
พ.ค.60 – มี.ค.61
- พาเด็ก อ.1- อ.3 ไปเรียนรู้ตาม
แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
คริสต์
3. ประเมินผล
ก.พ. 61
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
มี.ค. 61
- สรุปและรายงานเมินผลการ
ดาเนินงาน
5. งบประมาณ 600 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
เด็ ก ร้ อ ยละ 100 มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลส าคั ญ - ตรวจแบบสอบถาม
สามารถปฏิ บั ติ ต นต่ อ สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
ด้านคุณภาพ
เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพิ่มมากขึ้น และ - ตรวจแบบสอบถาม
รู้จักให้ความเคารพต่อพระรูปและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็กได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ของศาสนาคริสต์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
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ชื่อโครงการ
เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
งานการเรียนคาสอน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่
3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 12
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 5
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล
หัวหน้างาน
นางสาวจีรนุช ทาคา
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงวัย เด็กมีการพัฒนาการด้าน
สังคมประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ โดยพัฒนาด้านสังคมควบคู่กับการเรียนรู้ของคนทุก
กลุ่มวัยตลอดชีวิต จึงได้จัดกิจกรรมเรียนคาสอน มีการเรียนคาสอน การร่วมปฏิบัติศาสนกิจ โดยส่งเสริมให้ เด็ก
รู้จักหลักธรรม และปฏิบัติตามหลักของศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันในชุมชนตามวัฒนธรรมประเพณี
มีการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่เด็ก
ความมีเหตุผล
- ส่งเสริมให้เด็กคาทอลิกรู้จักหลักธรรมคาสอน และสวดภาวนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว - เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึงการเรียนคา
สอน เพื่อพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเชื่อศรัทธา
- การไตร่ตรองและการภาวนา
- การงาน/หน้าที่
เงื่อนไขความรู้
- มีความรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กรู้บทบาทหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่ดี
2. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึงหลักธรรมคาสอนของศาสนา
คริสต์ และสวดบทภาวนาสั้น ๆ ได้เหมาะสมตามวัย
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ

เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3 ร้อยละ 100 ได้เรียนคาสอนและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม
เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึงหลักธรรมคาสอนของศาสนาคริสต์ และ
สวดบทภาวนาสั้น ๆ ได้เหมาะสมตามวัย

4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
งานการเรียน 1. วางแผน
500
คาสอน
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินการตามแผน
- เรียนคาสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใน
ทุกวันศุกร์
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
สรุปและรายงานผลการจัดงาน
5. งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรนุช

มิ.ย.60 – ก.พ. 61
ก.พ. 61
มี.ค. 61

500 บาท

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1 - 3 ร้อยละ 100
ได้เรียนคาสอนและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเหมาะสม
ด้านคุณภาพ
เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึง
หลักธรรมคาสอนของศาสนาคริสต์ และสวดบทภาวนา
สั้น ๆ ได้เหมาะสมตามวัย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- การตรวจใบเช็ครายชื่อ
นักเรียนคาทอลิก

- ใบเช็ครายชื่อเด็กคาทอลิก

- การทดสอบด้วยคาถาม
เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน

- แบบทดสอบถาม–ตอบ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ และบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติตนตามศาสนกิจและอยู่ร่วมกัน
ในชุมชน สังคมอย่างมีความสุข
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ชื่อโครงการ
เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา งานการจัดบรรยากาศงานวันคริสต์มาส
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่
2
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ชื่นชม ศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล
หัวหน้างาน
นางสาวจีรนุช ทาคา
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเดินงาน
15 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินงาน
หน้าอาคารอันนา และอาคารยอแซฟ
1. หลักการและเหตุผล
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชื่นชม ศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ เนื่องจากวันที่
25 ธันวาคม ของทุกปีถือว่าเป็นวันสาคัญสาหรับชาวคริสต์ คือ ประเพณีฉลองวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นการฉลองการ
ประสูติของพระเยซูเจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความชื่อชมยินดี ความรัก ความสามัคคี และสันติลงมาสู่ ชาวโลก
และเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข และสมควรที่จะมีการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยินดี ทางเรียนจึงจัดกิจกรรมการจัด
บรรยากาศวันคริส ต์มาสขึ้น เพื่อให้เด็กเห็ นความส าคัญของวันนี้ และผู้เรียนทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับวัน
คริสต์มาส
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่เด็ก
ความมีเหตุผล
- ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี
- การจัดกิจกรรม เป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับเด็กเต็มศักยภาพ
ส่งผลให้เด็กมีทักษะและทัศนคติที่ดี ต่อการเรียนรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเชื่อศรัทธา
- ความยินดี
- ความหวัง
เงื่อนไขความรู้
- ความรอบรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กสนุกสนานรื่นเริงกับบรรยากาศวันคริสต์มาส
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ

เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศวันคริสต์มาสโดยการเดินชม ถ้า ดาว และต้น
คริสต์มาสที่จัดเตรียมไว้
เด็กได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาสจากบรรยากาศที่จัดเตรียมไว้

4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
งานจัดบรรยากาศ 1. วางแผน
600
วันคริสต์มาส
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินการตามแผน
- การจัดบรรยากาศ วันคริสต์มาส
3. ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจของครูและ
ผู้เรียน
4. สรุป
- สรุปและรายงานผลการดาเนิน
งาน

ระยะเวลา
พ.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรนุช

15พ.ย. - 25
ธ.ค.60
ม.ค.61
ม.ค.61

5. งบประมาณ 600 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ100 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสโดยการเดินชม ถ้า ดาว และ
ต้นคริสต์มาส ที่จัดเตรียมไว้
ด้านคุณภาพ
เด็ ก ได้ เ รี ย นรู้ ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาวั น
คริสต์มาสจากบรรยากาศที่จัดเตรียมไว้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- ตรวจสอบแบบสอบถาม

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- ตรวจสอบแบบสอบถาม

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้
ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็ก ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมชมบรรยากาศวันคริสต์มาส และรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นด้วยความสนุกสนานรื่นเริง
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ชื่อโครงการ
อาสาทาดี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่
3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 10
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 4
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล
หัวหน้าโครงการ
นางสาวจีรนุช ทาคา
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2560 – 31 มี.ค. 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
นอกจากสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่นักเรียนจะได้รับแล้ว เด็กควรมีพัฒนาการด้าน
สังคม เด็กจาเป็นต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และจิตสาธารณะ เป็น
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และ
สังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน ที่จะร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรม บนพื้นฐานการพึ่งพาอาศัยกัน และเด็กจาเป็นต้องได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสุขนิสัยที่ดีในชีวิตที่ไม่ประมาท และปลูกฝังให้รู้จักการประหยัดและอด
ออมตั้งแต่วัยเด็ก
โรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติ ของนักเรียนที่มีความเสียสละ
ยินดีช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งเสริมให้มีสุขภาพจิต และชีวิตอิ่มเอิบ มีความสุขทั้งกาย และใจ จาก
การเป็นผู้ให้และผู้รับ รู้จักความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และรู้จักการประหยัดอดออมเพื่อ เป็นมนุษย์ ที่เพียบพร้อม
และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่เด็ก
ความมีเหตุผล
- ส่งเสริมให้เด็กรู้จักมีน้าใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความซื่อสัตย์
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี - เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมในสังคม
เงื่อนไขคุณธรรม
- การมีมโนธรรมเที่ยงตรง มีวิจารณญาณ และความกล้าหาญเชิงศีลธรรม
- ความซื่อตรง
- การรับใช้
- ความเมตตา
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- ความเรียบง่าย ความพอเพียง
- มีความรู้และตระหนักถึงการทาความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

เงื่อนไขความรู้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมเด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมดีเป็นประโยชน์ รู้จักเสียสละ ยินดีช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส และ
ที่มีน้าใจ มีความสามัคคี รู้จักอุทิศตน ด้วยความศรัทธา มีส่วนร่วมในการสร้างสังคม ที่นักเรียน
อาศัยอยู่
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักพึ่งพาอาศัยกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 บันทึกความดีที่ตนได้ปฏิบัติต่อผู้อื่น ด้วยความเสียสละ
ลงในแบบบันทึกความดี
เป้าหมายด้านคุณภาพ เด็กมีคุณชีวิตและจิตใจที่ดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสังคมให้มีความสุข
ยั่งยืนใช้ความมีจิตสานึกและจิตสาธารณะ ในการสร้างสังคมให้ดียิ่งขึ้น
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานบันทึกความดี 1. วางแผน
500
พ.ค.60
นางสาวจีรนุช
- วางแผนการจัดการกิจกรรม
- นาเสนอเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรมตามงาน
มิ.ย.60–ก.พ.61
- ดาเนินงานจดบันทึกความดีที่เด็กได้
ทาในแต่ละวัน
3. ประเมินผล
ก.พ.61
- ประเมินบันทึกความดี
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุปและรายงานการประเมินงาน
มี.ค.61
งานนักประหยัด 1 วางแผน
200
พ.ค.60
นางสาวจีรนุช
ตัวน้อย
- วางแผนการจัดกิจกรรมการออม
เงินใส่กระปุก
- นาเสนอเพื่อขออนุมัติ
2 ดาเนินการตามแผน
มิ.ย.60–ก.พ.61
- ดาเนินงานและจัดกิจกรรมตามแผน
3 ประเมินผล
ก.พ.61
- ประเมินสมุดบันทึกการออม
- ประเมินความพึงพอใจ

270 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ (ต่อ)
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
4 สรุป
- สรุปและรายงานประเมินผลการจัดงาน
5. งบประมาณ 700 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาน
1. เด็กร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ใน
สังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้าใจ รู้จัก
ช่วยเหลือแบ่งปัน
2. เด็กร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงรู้จักประหยัด อดออม
ด้านคุณภาพ
1. เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ในสังคม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีน้าใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น
ได้ดีขึ้น
2. เด็กมีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จัก
ประหยัด อดออม

วิธีการประเมิน

ระยะเวลา
มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรนุช

เครื่องมือที่ใช้

- ตรวจสอบบันทึกความดี

- แบบบันทึกความดี

- ตรวจสอบบันทึกการออม

- สมุดบันทึกการออม

- ตรวจสอบแบบสอบถาม

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ

- ตรวจสอบแบบสอบถาม

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็กมีจิตสานึกที่ดี สามารถประพฤติตนเป็นคนดี รู้จักประหยัดอดออม มีความซื่อสัตย์ มีน้าใจ รู้จัก
เสียสละ ยินดีช่วยเหลือ ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่
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ชือ่ โครงการ
อาสาทาดี งาน บันทึกความดี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่
3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 10
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 4
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล
หัวหน้างาน
นางสาวจีรนุช ทาคา
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
นอกจากสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่นักเรียนจะได้รับแล้ว เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
แล้วยังจาเป็นต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และจิตสาธารณะ เป็น
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และ
สังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรื อร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน ที่จะร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรม จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรม บนพื้นฐานการพึ่งพาอาศัยกัน
โรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะให้เด็กเป็นคนดีจึงได้
จั ด ทากิจ กรรมบั น ทึ ก ความดี เพื่อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก ส่ งเสริม การปฏิบั ติดี ของนั กเรี ยนที่มี ค วามเสี ย สละ ยิ น ดี
ช่วยเหลือสังคม และ ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งเสริมให้มีสุขภาพจิต มีความสุขทั้งกายและใจ จากการเป็น
ผู้ให้และผู้รับ เป็นมนุษย์ ที่เพียบพร้อมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่เด็ก
ความมีเหตุผล
- ส่งเสริมให้เด็กรู้จักมีน้าใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัยในสังคมและรู้จักมีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น
เงื่อนไขคุณธรรม
- การมีมโนธรรมเที่ยงตรง มีวิจารณญาณ และความกล้าหาญเชิงศีลธรรม
- ความซื่อตรง
- การรับใช้
- ความเมตตา
เงื่อนไขความรู้
- มีความรู้และตระหนักในการปฏิบัติตนเป็นคนดีความมีน้าใจในการช่วยเหลือผู้อื่น
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม
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2. เพื่อให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปัน
3. เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ในสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้าใจ รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปัน
ด้านคุณภาพ เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ในสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้าใจ รู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปันผู้อื่นได้ดีขึ้น
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
บันทึกความดี 1. วางแผน
500
พ.ค.60
นางสาวจีรนุช
- วางแผนการจัดการกิจกรรม
- นาเสนอเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินกิจกรรมตามงาน
มิ.ย.60– ก.พ.61
- ดาเนินงานและจัดกิจกรรมตามงาน
3. ประเมินผล
- ประเมินบันทึกความดี
ก.พ.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4. สรุป
- สรุปผลและรายงานการประเมินงาน
มี.ค.61
5. งบประมาณ 500 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาน
เด็ ก ร้ อ ยละ 100 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ หน้ า ที่ ใ น - ตรวจสอบบันทึกความดี - แบบบันทึกความดี
สังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้าใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน
ด้านคุณภาพ
เด็ กมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อหน้ าที่ ในสั งคม มี ความ - ตรวจสอบแบบสอบถาม - แบบสอบถามความพึง
ซื่อสัตย์สุจริต มีน้าใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้ดีขึ้น
พอใจ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ 8. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่รู้จักปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มีสุขนิสัยที่ดี รักความสะอาดและ อยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
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ชื่อโครงการ
อาสาทาดี งานนักประหยัดตัวน้อย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่
3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 10
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.3 โครงการกิจกรรมที่ 4
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล
หัวหน้างาน
นางสาวจีรนุช ทาคา
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
นอกจากสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่ เด็กจะได้รับแล้วผู้ยังต้องมีพัฒนาการด้านสังคม
จึงจาเป็นต้องได้รับการปลูกฝั งให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการ
ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสุขนิสัยที่ดีในชีวิตที่ไม่ประมาท และปลูกฝังให้
รู้จักการประหยัดและอดออม
โรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะให้ผู้เรียนเป็นคนดีจึง
ได้จัดทากิจกรรมนักประหยัดตัวน้อย เพื่อปลูกจิตสานึก ส่งเสริม การปฏิบัติดี ของผู้เรียนที่มีความประหยัดอด
ออม ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ และนาเงินที่เหลือจากการใช้เก็บออมไว้ด้วยการหยอดกระปุกออมสิน ให้เด็กรู้จัก
ออมเงินไว้ใช้ยามจาเป็น อันเป็นการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจและยั่งยืน
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม ไม่ซ้อนกันจนเป็นภาระแก่เด็ก
ความมีเหตุผล
- ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม ใช้จ่ายอย่างพอเพียง
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการประหยัดอดออม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเรียบง่าย ความพอเพียง
เงื่อนไขความรู้
- มีความรู้และตระหนักในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบ มีความประหยัด มัธยัสถ์ และรู้จักความพอเพียง
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัด อดออม
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ด้านคุณภาพ

เด็กได้รับการปลูกฝังให้รู้จักประหยัด อดออม ตามอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
นักประหยัดตัว 1 วางแผน
200
พ.ค. 60
น้อย
- วางแผนการจัดกิจกรรมการออม
เงินใส่กระปุก
- นาเสนอเพื่อขออนุมัติ
มิ.ย.60-ก.พ.61
2 ดาเนินการตามแผน
- ดาเนินงานการฝึกให้เด็กนาเงินที่
เหลือมาหยอดใส่กระปุกออมสิน
ก.พ.61
และมีการจดบันทึกของแต่ละเดือน
3 ประเมินผล
- ประเมินสมุดบันทึกการออม
มี.ค.61
- ประเมินความพึงพอใจ
4 สรุป
- สรุปและรายงานประเมินผลการจัด
งาน
5. งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรนุช

200 บาท

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
เด็กร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิต
อย่างพอเพียงรู้จักประหยัด อดออม
ด้านคุณภาพ
เด็กได้รับการปลูกฝังให้รู้จักประหยัด อดออม
ตามอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- ตรวจสอบบันทึกการออม - แบบบันทึกการออม
- ตรวจสอบแบบสอบถาม

- แบบสอบถามความพึง
พอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้
ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่รู้จักปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มีสุขนิสัยที่ดี รักความสะอาดและ อยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
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บทที่ 4
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน
4.1 การประเมินระดับคุณภาพงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีประเด็นการพิจารณา
การให้คะแนนและระดับคุณภาพโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา จะต้องสามารถทาได้ถูกต้องเป็น
แนวทางเดียวกัน สรุปภาพรวม ได้ดังนี้
1. การคานวณคะแนนและระดับคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม ด้านปริมาณ โดยใช้สูตร
ร้อยละด้านปริมาณ = จานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  100
จานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2. การค านวณคะแนนและระดั บคุณ ภาพของโครงการ/กิจกรรม ด้า นคุณ ภาพ (ความพึงพอใจของผู้ ที่
เกี่ยวข้อง)
2.1 ระดับคุณภาพของแต่ละข้อ
1) นาผลรวมของจานวนผู้ตอบ  ค่าระดับคุณภาพ
2)
ผลรวมแต่ละระดับคุณภาพ
จานวนข้อของแบบสารวจ/แบบสอบถาม
2.2 สรุประดับคุณภาพ
ผลรวมระดับคุณภาพของแต่ละข้อ
จานวนข้อของแบบสารวจ/แบบสอบถาม
2.3 ร้อยละคุณภาพ
ระดับคุณภาพ  100
5 (ค่าระดับคุณภาพ สูงสุด)
3. การประเมินระดับคุณภาพภายในสถานศึกษา
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
4.50 – 5.00
5
ดีเยี่ยม
3.50 – 4.49
4
ดีมาก
2.50 – 3.49
3
ดี
0.50 – 2.49
2
พอใช้
0.00 –0.49
1
ปรับปรุง

ร้อยละคุณภาพ
ร้อยละ 95 ของระดับคุณภาพที่กาหนดไว้
ร้อยละ 85 – 94 ของระดับคุณภาพที่กาหนดไว้
ร้อยละ 75 – 84 ของระดับคุณภาพที่กาหนดไว้
ร้อยละ 65 – 74 ของระดับคุณภาพที่กาหนดไว้
ร้อยละ 55 – 64 ของระดับคุณภาพที่กาหนดไว้
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4. การประเมินระดับคุณภาพการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
2. มีการประชุมดาเนินการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ กาหนดวันเวลาชัดเจน
3. มีการติดตามตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. มีการสรุปผลการดาเนินงานว่าบรรลุ/ไม่บรรลุ ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
5. มีการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมและนาผลไปใช้อย่างชัดเจน
ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

คาอธิบายระดับคุณภาพ
มีการดาเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
มีการดาเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี ข้อ ร่อยรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่สามารถ
ตรวจสอบได้
มีการดาเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี 2 ข้อ ร่อยรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่
สามารถตรวจสอบได้
มีการดาเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี 3 ข้อ ร่อยรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่
สามารถตรวจสอบได้
มีการดาเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ ทุกข้อรายการร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏที่ยังขาดความชัดเจน
ไม่สามารถตรวจสอบได้

การกากับติดตาม
1. ปรับปรุงเครื่องมือควบคุมกากับการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผนงานให้ใช้ได้คล่องตัว
ตรวจสอบการดาเนินการได้เป็นระยะ
2. จัดทาเครื่องมือกากับ ติดตาม รายงานผลการดาเนินงาน เพื่อติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของโรงเรียน
3. กากับติดตาม โดยใช้การประชุม
4. การจัดทาแผนการดาเนินงาน
5. รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแต่ละครั้ง ใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน
การตรวจสอบ และทบทวน
1. ตรวจสอบคุณภาพภายใน
1.1 บุคลากรทุกคนตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล การดาเนินงานและผลการดาเนินงานเพื่อนาข้อมูลใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานโดยจัดทาเอกสารประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกขั้นตอน
1.2 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี และเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
2. ตรวจสอบคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้ประเมินจาก สมศ.
การประเมินผลและรายงาน
1. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษา
2. รายงานผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี คือ ปี 2556- 2560
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แบบกากับ ติดตาม ประเมิน

ธ.ศ. 1
ธ.ศ. 2
ธ.ศ. 3
ธ.ศ. 4
ธ.ศ. 5
ธ.ศ. 6
ธ.ศ. 7

แบบขออนุมัติโครงการ งาน กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ งาน กิจกรรม
รายงานการดาเนินงาน โครงการ งาน กิจกรรม
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและ ความพึงพอใจ
สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ งาน กิจกรรม
แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ งาน กิจกรรม
ภาคผนวก ภาพกิจกรรมและหลักฐานการดาเนินงาน
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4.3 คาชี้แจงการใช้เอกสาร แบบกากับ ติดตาม ประเมิน
1. แบบขออนุมัติโครงการ / กิจกรรม ( ธ.ศ.1 )
ใช้เมื่อต้องการขออนุมัติทาโครงการ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี หรือเร่งด่วน พร้อมแนบรายละเอียดของ
โครงการ ในการยื่นขออนุมัติ
2. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ( ธ.ศ.2 )
เป็นรายละเอียดของ โครงการ กิจกรรม ในการยื่นขออนุมัติ
3. รายงานแผนการดาเนินงาน และแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม (ธ.ศ.3 )
ใช้สาหรับรายงานแผนการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการดาเนินงาน / โครงการ /
กิจกรรม และใช้สาหรับรายงานสรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดงาน / โครงการ /กิจกรรม พร้อมเอกสาร
หลักฐานการดาเนินงานทั้งหมด ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และผู้อานวยการ
4. สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม (ธ.ศ.4)
5. สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ /กิจกรรม (ธ.ศ.5)
ใช้สาหรับรายงานรายละเอียดการใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม
6. แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ งาน กิจกรรม (ธ.ศ.6)
ใช้สาหรับขอเสนอซื้อ/ เบิกเงินงบประมาณโครงการ /งาน /กิจกรรม
7. ภาพกิจกรรม (ธ.ศ.7)
เป็นภาพถ่ายขณะทากิจกรรมต่าง ๆของ โครงการ /กิจกรรม นั้นๆ เพียง 3 – 4 ภาพ เห็นร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน
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ธ.ศ.1

โรงเรียนธีรศาสตร์
วันที่
เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขออนุมัติการดาเนินโครงการ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ธ.ศ.2 โครงการ………………………………………………………………………..
ด้วยข้าพเจ้า........................................................................
ผู้รับผิดชอบ โครงการ…………………………………
ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่องจากโครงการ..................................
โดยได้ผ่านการพิจารณาหลักการไปแล้วนั้น ขณะนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเริ่มดาเนินโครงการ
วันที่...........เดือน........................ พ.ศ. .................
ถึงวันที่...........เดือน........................ พ.ศ. .................
ตามเอกสารรายละเอียดประกอบมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติสั่งการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................
(
)
ตาแหน่ง.....................................................

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

ความคิดเห็นของผู้อานวยการ
 อนุมัติ ...................................................
 ไม่อนุมัติ……………………………………………

ลงชื่อ
(..........................................................)
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน...................................
……….. /………../ ………..

ลงชื่อ
(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
……… / ……………../ …………..
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ธ.ศ.2

ถ้าเป็นตัวลูก
ชื่อโครงการ.............. งาน/กิจกรรม...............
เช่น โครงการรักษ์ภาษาไทย งานวันสุนทรภู่
ไม่ใช้คาว่า มาจากโครงการ ..........
ชื่อโครงการ
………………………………………………………………………
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2556 - 2560
เป้าหมายที่ ............
………………………………………………………………………
ใส่เฉพาะตัวเลข
ยุทธศาสตร์ที่ ............
………………………………………………………………………
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563 ด้านที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ .......
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ ........ โครงการกิจกรรมที่ .......
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
………………………………………………………………………
หัวหน้าโครงการ
………………………………………………………………………
ลักษณะโครงการ
………………………………………………………………………
ระยะเวลาดาเนินการ
………………………………………………………………………
สถานที่
………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….………
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
……………………………………………………………………………………………………………………
เงื่อนไขคุณธรรม ให้เลือกคุณค่าพระวรสาร 21 ประการ
ความมีเหตุผล
……………………………………………………………………………………………………………………
อยู่ด้านหลังปฏิทินปฏิบัติงาน(ทุกคนได้รับแจกแล้ว)
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว ……………………………………………………………………………………………………………………
เลือกสัก 1 ข้อเป็นอย่างน้อย นามาใส่ เพิ่มเติมไว้
เงื่อนไขคุณธรรม
……………………………………………………………………………………………………………………
เงื่อนไขความรู้
……………………………………………………………………………………………………………………
2. วัตถุประสงค์ (สอดคล้องกับเป้าหมาย)
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
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บทที่ 4 การกากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
3. เป้าหมาย (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์)
เป้าหมายด้านปริมาณ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมายด้านคุณภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
(ระบุให้ชัดเจนทีละกิจกรรม
แบบ PDCA)

งบประมาณ
(ตาม
แผนพัฒนา)

ระยะเวลา
(ตาม
ปฏิทิน
นโยบาย)

ผู้รับผิดชอบ

5. งบประมาณ
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
(สอดคล้องตัวชี้วัดความสาเร็จด้าน
ปริมาณ และการดาเนินกิจกรรม)

วิธีการประเมิน
-การสังเกต
-ตรวจสอบวิเคราะห์

ด้านคุณภาพ
-สารวจ
(สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จด้าน -สอบถาม
คุณภาพ และความพึงพอใจผลการจัด
กิจกรรม)

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต/ผู้สังเกต
ได้แก่………….
- ตารางตรวจสอบ
-แบบสารวจ
-แบบสอบถาม

282 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ขออนุมัติ
ลงชื่อ
(.......................................................)
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ …………………………………………
(
)
หัวหน้ากลุ่มงาน…………………………

ลงชื่อ …………………………………………
(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
…………./……………/………….
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ธ.ศ.3

รายงานสรุปประเมินผลการปฏิบัติ (โครงการ กิจกรรม งาน)……………………………………………
1. สรุปผลการดาเนินงาน
อธิบายการดาเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. สรุปผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เชิงปริมาณ การดาเนินงาน และ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ................................................................................................ .....ร้อยละ...............
2. ....................................................................................................ร้อยละ..............
3. ....................................................................................................ร้อยละ..............
สรุปเฉลี่ยร้อยละ ....................... ระดับคุณภาพ .................
3. สรุปผลความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการดาเนินงาน (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.4 เขียนระบุ)
……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………
สรุปร้อยละ..........
ระดับคุณภาพ...........
6. การประเมิน (ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 กาหนดไว้ร้อยละ 95 )
 บรรลุ
ผลการประเมิน ร้อยละ ................... ระดับคุณภาพ ................ แปลผล .................
 ไม่บรรลุ ผลการประเมิน ร้อยละ .................... ระดับคุณภาพ ............... แปลผล .................
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7. งบประมาณ
งบประมาณ
ลาดับ
ที่

รายการ

รัฐบาล/
หน่วยงาน
ภายนอก

ผู้ปกครอง

งบประมาณที่ใช้
โรงเรียน

งบประมาณ งบประมาณ
สนับสนุน
โรงเรียน

1
2
3
4
รวม
คงเหลือ/จ่ายเกิน

งบประมาณสนับสนุน.........................บาท งบประมาณโรงเรียน.......................บาท

8. ปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. แนวทางในการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
(………………………..……………….)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
………….. / ………… / …………

ลงชื่อ ..................................................
(..........................................................)
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน...........................
…....…../ …....…/ ….....…

ลงชื่อ .......................................................
(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
.……. / …………./ ……….
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สรุปแบบสอบถาม ใช้ตัวเลขที่นับ
ได้จากแบบสอบถามมาสรุปใส่ จะใส่
เป็นจานวนนับ หรือ ค่าระดับก็ได้

ธ.ศ.4

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ
โครงการ กิจกรรม.......................................
ระหว่างวันที่ ...................................
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดาเนินงานของกิจกรรม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้
เครื่องมือที่ใช้สอบถาม เรียกว่า
5
หมายถึง ดีเยี่ยม
4
หมายถึง ดีมาก
3
หมายถึง ดี
2
หมายถึง พอใช้
แบบสอบถาม ใช้  ตามระดับค่า
1
หมายถึง ปรับปรุง
ผู้ตอบแบบสอบถาม  นักเรียน
 ครู
 ผู้ปกครอง
 ชุมชน/องค์กร/หน่วยงาน
ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
(สอดคล้องกับด้านคุณภาพ การดาเนินงานกิจกรรม
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ที่ปรากฏ
ด้านความพึงพอใจ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน)

5

4

3

2

1

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

สรุป/เฉลี่ย
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม _______ คน

ค่าเฉลี่ย
ระดับ
คุณภาพ
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รายรับ – รายจ่าย โครงการ งาน กิจกรรม..............................
ระหว่างวันที่ ....................................................
รายละเอียดการใช้จ่าย
รายรับ
รายการ

รายจ่าย
จานวนเงิน

รายการ

รวมเงิน

จานวนเงิน

รวมเงิน

หักแล้ว  คงเหลือ  จ่ายเกิน จานวน.....................บาท (................................................................)

ลงชื่อ
(
)
ผู้รับผิดชอบโครงการ งาน กิจกรรม......
รับทราบ
ลงชื่อ

รับทราบ
ลงชื่อ
(

)
หัวหน้ากลุ่มงาน......................
…………./…………../………

(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
…………./…………../………
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ธ.ศ.6

ธ.ศ.6 ให้ใช้แบบฟอร์มที่ห้องธุรการ
เขียนด้วยลายมือ เสนอเบิกผ่านครู
อารยาก่อนนาเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
ใช้สาหรับปฏิบัติงานเท่านั้น
ไม่ต้องใส่ในเล่มโครงการไม่ใช้การพิมพ์
แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ โรงเรียนธีรศาสตร์
วันที่...............เดือน.................................................พ.ศ. 2560
เรื่อง
เรียน

ขอเสนอซื้อ/เบิกเงิน (วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ของรางวัล)................................................................
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์

ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง..................................................นามสกุล...............................................
ขอเสนอซื้อเพื่อสนับสนุนการจัด โครงการ............................................................................................................
งาน..............................................................................กิจกรรม..............................................................................
เพื่อใช้งานในวันที่.......................................................................................................................................................
ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับที่
รายการ
จานวน
ราคา หมายเหตุ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.........................................บาท (..........................................................................................)
 ได้รับของจัดซื้อแล้ว

 รับทราบดาเนินการ

 อนุมัตจิ ัดซื้อ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................... ลงชื่อ..................................... ลงชื่อ...............................................
(.......................................................)
(นางอารยา มนิราช)
(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
เจ้าของโครงการ/งาน/กิจกรรม
การเงิน/บัญชี
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
ขอเบิกเงินโครงการ...............................................................................................................................................
งาน/กิจกรรม........................................................................................................................................
จานวนเงิน.........................................บาท (....................................................................................)
 ได้รับเงินแล้ว

 จ่ายเงินแล้ว

 อนุมัตจิ ่าย

ลงชื่อ....................................................... ลงชื่อ..................................... ลงชื่อ................................................
(.......................................................)
(นางอารยา มนิราช)
(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
เจ้าของโครงการ/งาน/กิจกรรม
การเงิน/บัญชี
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
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ธ.ศ.7

ภาคผนวก
หลักฐาน และรูปภาพกิจกรรม
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ภาคผนวก
- คาสั่ง
- แบบฟอร์มทางาน
- ฯลฯ
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ภาคผนวก

คาสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์
ที่ 42 / 2560
เรื่อง
การแต่งตั้งบุคลากรทาหน้าที่ปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2560 ระดับการศึกษาปฐมวัย
..............................................................................................................
เพื่อให้การปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นไปตาม
โครงสร้างการบริหารงานด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอแต่งตั้งหน้าที่และมอบหมายงาน
รับผิดชอบการปฏิบั ติงาน กลุ่ มงานบริ หารวิชาการ กลุ่มงานบริห ารบุคคล กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป และกลุ่มงานจิตตาภิบาล ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริหาร
บาทหลวงธาดา
นางประภาพรรณ
นายไพยนต์
นางสาวสุธีรา

พลอยจินดา
ไชยวงศ์
มนิราช
เตี้ยมเครือ

2. กลุ่มงานต่างๆ
1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางสาวดวงพร
พุฒจิระ
นางกัญญา
ฉายาบรรณ์
นางจินตนา
นิสัยตรง
นางอนงค์
บุญมี
นางสาวนิตยา
ศรีทัต

ผู้อานวยการ / ประธาน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย
หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 3 กรรมการ
หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 2 กรรมการ
หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 1 กรรมการ
กรรมการ

1.1 งานวิชาการอนุบาล 1
นางอนงค์
บุญมี
หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 1
นางสาววรรณา
แซ่เล้า
ผู้ชว่ ยงานวิชาการอนุบาล 1
นางสาวกานดา
วงศ์สัมพันธ์เวช
กรรมการ
นางสาวเตือนตา
แก้วบรรจง
กรรมการ
นางสาวกัญญาภัค
บุญพวง
กรรมการ
1.2 งานวิชาการอนุบาล 2
นางจินตนา
นิสัยตรง
นางสาวดวงตา
ไผทฉันท์
นางอัมพร
ภักดี
นางสาวไพรินทร์
เจริญผล
นางสมใจ
รัตนพรชัย

หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 2
ผู้ช่วยงานวิชาการอนุบาล 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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1.3 งานวิชาการอนุบาล 3
นางกัญญา
ฉายาบรรณ์
นางพรกมล
แสงสุระธรรม
นางสาวชุติมา
สุถาพร
นางจุไรพร
สวัสดิ์รักษ์กุล
นางผ่องพรรณ
สู้เสงี่ยม

หัวหน้างานวิชาการอนุบาล 3
ผู้ช่วยงานวิชาการอนุบาล 3
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3. กลุ่มงานบริหารบุคคล
นางจุไรพร
สวัสดิ์รักษ์กุล
นางอัมพร
ภักดี
นางสาววรรณา
แซ่เล้า
นางสาววรรณา
พุมมา
นางสาวศิลาพร
พวงกุหลาบ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลปฐมวัย
ผู้ช่วยงานบริหารบุคคลปฐมวัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวดวงตา
ไผทฉันท์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย

4.1 งานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวชุติมา
นางสาวไพรินทร์
นางสาวกัญญาภัค
นางสาวอารี
นางสาวจินดารัตน์

สุถาพร
เจริญผล
บุญพวง
สมณะ
พันธุ์ทิพย์ศักดิ์
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หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย
ผู้ช่วยงานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4.2 งานอาคารสถานที่
นางสมใจ
นางสาวกานดา
นางสาวเตือนตา
นางสาวสมรศรี
นายอนันต์

หัวหน้างานอาคารสถานที่ปฐมวัย
ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ปฐมวัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รัตนพรชัย
วงศ์สัมพันธ์เวช
แก้วบรรจง
รุ่งทิพย์เจริญ
สัจจาศีล

4.3 งานกิจกรรมนักเรียน
นางสาวดวงตา
ไผทฉันท์
นางพรกมล
แสงสุระธรรม
นางผ่องพรรณ
สู้เสงี่ยม
นางสาวศิริรัตน์
อ่วมสุวรรณ
นางสาววรรณา
วังกาญจน์ศิริกุล

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนปฐมวัย
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนปฐมวัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4.4 งานธุรการ
นางสาวสุอังคณา

หัวหน้างานธุรการปฐมวัย

ทรัพย์เย็น
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5. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นางสาวศยามล
ว่องแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ/ธุรการปฐมวัย

6. กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล
นางสาวจีรนุช
ทาคา
นางสาวสนธยา
สมณะ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาลปฐมวัย
กรรมการ

มีหน้าที่
1. คณะครูที่ได้รับมอบหมายในตาแหน่งหน้าที่ ให้ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ ต้องศึกษาคู่มือครู
2. แผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงานประจาปี ให้ละเอียดรอบคอบ การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
และบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
2. ปฏิบัติหน้ าที่การดาเนิน งาน กิจกรรมด้วยความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเต็มความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทางานให้สาเร็จ
3. ทุกงาน ทุกกิจกรรม ต้องรายงานผลการดาเนินงานเมื่อเสร็จภารกิจแต่ละกิจกรรมให้มีการประชุมกากับ
ติดตามงานร่วมกันเป็นระยะ เพื่อเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
3. งานหน้าที่การสอนและดูแลเด็ก ประกอบด้วยครูประจาชั้น ครูพิเศษ ครูพี่เลี้ยง มีดังนี้
ที่
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวดวงพร
พุฒจิระ
นางสาววรรณา
แซ่เล้า
นางสาวศยามล
ว่องแก้ว

ตาแหน่ง
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นางอนงค์
บุญมี
นางสาวเตือนตา แก้วบรรจง
นางสาวกัญญาภัค บุญพวง
นางสาวไพรินทร์ เจริญผล
นางจินตนา
นิสัยตรง
นางอัมพร
ภักดี
นางสาวดวงตา
ไผทฉันท์
นางสมใจ
รัตนพรชัย
นางกัญญา
ฉายาบรรณ์
นางสาวชุติมา
สุถาพร
นางพรกมล
แสงสุระธรรม
นางจุไรพร
สวัสดิ์รักษ์กุล
นางผ่องพรรณ
สู้เสงี่ยม
นางสาวจีรนุช
ทาคา
นางสาวสุอังคณา ทรัพย์เย็น

ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

19 นายอนันต์

สัจจาศีล

ครูพิเศษ

20 นางสาวจินดารัตน์

พันธุ์ทิพย์ศักดิ์

ครูพิเศษ

ชั้น
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1 / 1
อนุบาล 1 / 2

ภาระงาน
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ +
งานธุรการการเงิน
อนุบาล 1 / 3
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 1 / 4
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 1 / 5
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 2 / 1
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 2 / 2
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 2 / 3
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 2 / 4
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 2 / 5
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 3 / 1
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 3 / 2
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 3 / 3
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 3 / 4
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 3 / 5
ดูแลเด็กและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
อนุบาล 1 – 3
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อ. 1 – 3
คอมพิวเตอร์ 2 – 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์อนุบาล 2 – 3 +
งานธุรการ
ว่ายน้าเตรียมอนุบาล จัดกิจกรรมว่ายน้า อนุบาล 1 – 3,เตรียมอนุบาล +พละ
อ. 1 – 3 +พละ อนุบาล 2 – 3
อนุบาล 1 – 3
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน อ.1 – 3
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ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ – นามสกุล
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นางสาวศิริรัตน์
อ่วมสุวรรณ
นางสาวสนธยา
สมณะ
นางสาววรรณา
พุมมา
นางสาวสมรศรี
รุ่งทิพย์เจริญ
นางสาวนิตยา
ศรีทัต
นางสาวศิลาพร
พวงกุหลาบ
นางสาวอารี
สมณะ
นางสาวกานดา
วงศ์สัมพันธ์เวช
นางสาววรรณา
วังกาญจน์สิริกุล

ตาแหน่ง
ครูพิเศษ
พี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง

ชั้น
อนุบาล 1 / 3
อนุบาล 2
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1 / 1
อนุบาล 1 / 2
อนุบาล 1 / 3
อนุบาล 1 / 4
อนุบาล 1 / 5
อนุบาล 1 / 2
ห้องพยาบาล

ภาระงาน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อ.1 – 3
ช่วยครูประจาชั้นดูแลเด็กอนุบาล 2
ช่วยครูประจาชั้นดูแลเด็กเตรียมอนุบาล
ช่วยครูประจาชั้นดูแลเด็กอนุบาล 1 / 1
ช่วยครูประจาชั้นดูแลเด็กอนุบาล 1 / 2
ช่วยครูประจาชั้นดูแลเด็กอนุบาล 1 / 3
ช่วยครูประจาชั้นดูแลเด็กอนุบาล 1 / 4
ช่วยครูประจาชั้นดูแลเด็กอนุบาล 1 / 5
ช่วยครูประจาชั้นดูแลเด็กอนุบาล 1 / 2
โภชนาการ, ปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น

หน้าที่
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางกิจกรรมประจาวัน อบรมนักเรียน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และนโยบายของโรงเรียน
2. เอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
3. อบรมสั่งสอนและเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ไทย
4. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะครูและนักเรียน
5. เอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่สม่าเสมอไม่ทอดทิ้งหน้าที่การงาน /นักเรียน
6. ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
7. ศึกษาหาความรู้ ปรับปรุง / พัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
8. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
4. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1. บาทหลวงธาดา
พลอยจินดา
2. นายไพยนต์
มนิราช
3. นางสาวสุธีรา
เตี้ยมเครือ
4. นางประภาพรรณ
ไชยวงศ์
5. นางสาวพัฒนจิตต์
6. นางผ่องพรรณ
7. นางสาววรรณา
8. นางอนงค์
9. นางกัญญา
10. นางจินตนา
11. นางพรกมล
12. นางจุไรพร
13. นางสาวดวงพร
14. นางสาวดวงตา
15. นางสมใจ
16. นางสาวชุติมา

สุขไพบูลย์
สู้เสงี่ยม
แซ่เล้า
บุญมี
ฉายาบรรณ์
นิสัยตรง
แสงสุระธรรม
สวัสดิ์รักษ์กุล
พุฒจิระ
ไผทฉันท์
รัตนพรชัย
สุถาพร

ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
ประธาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการ
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน กรรมการ
และบริหารความเสี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
หัวหน้ามาตรฐานที่ 1
กรรมการ
หัวหน้ามาตรฐานที่ 2
กรรมการ
หัวหน้ามาตรฐานที่ 3
กรรมการ
หัวหน้ามาตรฐานที่ 4
กรรมการ
หัวหน้ามาตรฐานที่ 5
กรรมการ
หัวหน้ามาตรฐานที่ 6
กรรมการ
หัวหน้ามาตรฐานที่ 7
กรรมการ
หัวหน้ามาตรฐานที่ 8
กรรมการ
หัวหน้ามาตรฐานที่ 9
กรรมการ
หัวหน้ามาตรฐานที่ 10
กรรมการ
หัวหน้ามาตรฐานที่ 11
กรรมการ
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17. นางสาวศยามล
18. นางสาวสุอังคณา

ว่องแก้ว
ทรัพย์เย็น

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและเลขานุการ
หัวหน้างานธุรการ และผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. ร่วมประชุมประกันคุณภาพ วางแผนและรับผิดชอบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานหน่วยงานต่างๆภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
2. รวบรวมข้อมูล สรุปผล ส่งเอกสาร และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
แก่งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินและรายงานต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียน
4. รายงานผลแก่หน่วยงานต้นสังกัดและจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือรายงานประจาปี
ปีการศึกษา 2560 ให้เสร็จสิ้น
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ
(บาทหลวงธาดา
พลอยจินดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์

