คำนำ
โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการจัดการศึกษาด้วยหลักการของวงจรคุณภาพ
( Demming’ Cycle ) คือ วางแผน ( Plan ) กระทาตามแผน ( Do ) ประเมินแผน ( Check ) และนาผลการ
ประเมินไปพัฒนา ( Action ) ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทุกกลุ่มงานและ
บุคลากรทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานบรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เนื่ องจากประกาศทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา คณะทางานได้ทาความเข้าใจสาระสาคัญของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2256-2560 ได้เชื่อมโยงโครงการ งาน และกิจกรรม
ตามเป้ าหมายของแผนพั ฒ นาการจั ดการศึ กษาของโรงเรีย น ปี การศึก ษา 2256-2560 และสอดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิบัติการอภิบาลประกาศข่าวดีของสังฆมณฑลราชบุรี ที่ตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และนาสู่การจัดทาโครงการ งาน และกิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นเอกสารที่มีคุณค่า
ต่อการจั ด การศึ กษาของโรงเรี ย น คณะกรรมการประกัน คุณ ภาพภายในหวังเป็ น อย่ า งยิ่งว่าทุ ก กลุ่ ม งานและ
บุคลากรทุกท่านจะนาไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนธีรศาสตร์ได้อย่างดี

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนธีรศาสตร์
พฤษภาคม 2560
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อโรงเรียน ธีรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 37/3 หมู่ 16 ถนน แสงชูโต ตาบล ท่าผา
อาเภอบ้ านโป่ ง จั งหวัดราชบุ รี สั งกัด ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพ ท์ 032743192 , 032-371041, โท รส าร 032 – 743192 e-mail theerasartt9 @gmail.com website :
www.theerasart.ac.th
1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้ง วันที่ 17 พฤษภาคม 2512
1.3 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.4 เนื้อที่ 30 ไร่ 16 งาน 1 ตารางวา
1.5 เขตพื้นที่บริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
1.6 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรีย นธีรศาสตร์ เป็ น โรงเรียนในเครือคาทอลิ กสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิ กกรุงเทพฯ เขตราชบุรี
(โรงเรียนในเครือคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต 2 สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ภายใต้การควบคุมดู แลของส านักบริห ารงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอนประเภทสามัญศึกษา ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังฆมณฑลราชบุรี โดยมุขนายกเปโตร คาเร็ตโต 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)

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

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 อง Computer ระดั บ มั ธ ยม ส่ ว นห้ อ ง
Computer เดิมใช้เปิดสอนระดับประถม 1-6
จัดทาป้ ายโรงเรียนข้างถนนแสงชูโต โดยทาเป็นป้ ายมีฐ านเป็นเหล็ กที่ มี
ความมั่นคงแข็งแรงถาวร รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
ทาหลั งคากันแดด กันฝนบริเวณอาคารยวงบอสโก อาคาร 8 เหลี่ ยม
และสระว่ายน้า รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอานวยความสะดวกต่อ
การทางานของครู

ปีการศึกษา 2541

ปีการศึกษา 2542

ปีการศึกษา 2543

ปีการศึกษา 2544
ปีการศึกษา 2545
ปีการศึกษา 2546

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553

ปรั บ ปรุ งห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งโสตทั ศ นู ป กรณ์ ห้ อ งเรี ย น โรงอาหาร
รวมทั้งการสร้างสนามเด็ กเล่นสาหรับนักเรียนและปรับปรุงอาคารสถานที่
สาหรับนักเรียนอนุบาล
ปรับปรุงห้องสุขา ห้องสมุด ห้องประชุม รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร
เรียนหลังที่ 6 (อาคารอันนา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เป็น
อาคารอนุบาล 1 และห้องศูนย์การเรียนรู้อนุบาล และได้รับอนุญาตให้รับ
นักเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 9,523 คน และสร้างบ้านพักรับรอง 2 ชั้น สาหรับ
เป็ น ที่พักบุคลากรของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2542 มีการก่อตั้งชมรม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรศาสตร์ด้วย
สร้างสนามเด็กเล่นเพิ่มเติม และดาเนินการเช่าที่ดิ นของการทางรถไฟเพื่อ
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 งคาเชื่อมระหว่างห้ องสมุ ดกับ
อาคารอักแนส
จัดสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น(อาคารเปาโล) เพื่อเป็นห้องประกอบการต่างๆ
และห้ องประชุม สร้างห้ องน้าหญิ ง สร้างห้ องคอมพิว เตอร์ระดับประถม
และห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมใหม่
ทาหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารยอแซฟกับอาคารอักแนส เพื่อรองรับสาหรับ
เป็นโรงอาหารและลานทากิจกรรมสาหรับอนุบาล
ปรับ ปรุงและสร้างสุ ขาอนุ บาล รวมทั้ งการปรับ ปรุงห้ องสมุด การติดตั้ ง
โปรแกรมรองรับการยืมคืนหนังสือและโปรแกรมการเข้าออกของนักเรียน
อนุบาลด้วยระบบบาร์โค้ด

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทาและพัฒ นาระบบสารสนเทศแหล่ง เรียนรู้ภ ายใน
และภายนอกโรงเรี ย น รวมทั้ งการก าหนดและประกาศอั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ผู้อานวยการ และบาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิระ
พันธุ์ ผู้จัดการ ย้ายไปรับตาแหน่งใหม่ โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา
มาแทนตาแหน่ง แทนผู้ รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อานวยการโรงเรียนได้มี
การปรั บ ปรุ งห้ 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 เวณเวที
หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน
โรงเรี ย นได้ ด าเนิ น การติ ด ตั้ งกล้ อ งวงจรปิ ด จ านวน 36 ตั ว ครอบคลุ ม
ภายในและภายนอกบริเวณหน้าโรงเรียน ในปีนี้มีจานวนครู 113 คน และ
นักเรียนจานวน 2,305 คน โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทน
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการ
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
ปรับปรุงห้องน้าครูชาย – หญิง ห้องน้านักเรียนชาย-หญิงระดับประถมและ
ระดับปฐมวัย ปรับปรุงที่หน้า – แปรงฟันและล้างมือระดับปฐมวัย สร้าง
สนามเด็ ก เล่ น ระดั บ ปฐมวั ย ปี ที่ 2 – 3 เพิ่ ม เติ ม จั ด ซื้ อ โต๊ ะ เรี ย น
คอมพิวเตอร์สาหรับจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จานวน 42 ชุด
จัดทาห้องเรียนต้นแบบ Model Classroom สาระภาษาต่างประเทศ 1
ห้องเรียน จัดสร้างห้องอาหารระดับอนุบาล เปิดการเรียนการสอน
Intensive English Program ทุกระดับชั้น
ต่อเติมหลังคาโดมและปรับพื้น ที่ลานโดม สร้างเวทีใหม่ในโดม ปูกระเบื้อง
หน้าอาคารมัธยมและหน้าห้องน้าหญิง วางท่อระบายน้าบริเวณลานโดม
อาคารประถม ปรับภูมิทัศน์บริเวณเสาธง ปรับพื้นที่จอดรถหน้าโรงเรียน
ทาสี ภ ายนอกอาคารประถม มั ธ ยม อนุ บ าล ปรับ ปรุงเวที ที่ ห อประชุ ม
อนุ บ าล ปรั บ ปรุ งห้ อ งน้ านั ก เรี ย นชาย หญิ ง อนุ บ าล 1 เปลี่ ย นฝ้ า และ
กระเบื้องหลังคาอาคารอนุบาล 2-3

แผนที่โรงเรียน

2. 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

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

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

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกจังหวัด
2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,750 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ป.1

เพศ

เฉลี่ย

รวม

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

4

116

96

212

53

ป.2

4

106

102

208

52

ป.3

4

103

101

204

51

ป.4

4

108

104

212

53

ป.5

4

103

109

212

53

ป.6

4

113

94

207

52

รวม

24

649

606

1,255

52

ม.1

4

94

94

188

47

ม.2

4

92

72

164

41

ม.3

4

66

77

143

36

รวม

12

252

243

495

41

รวมทั้งหมด

36

1,163 1,118

2,281

อัตราส่วนจานวนครู : นักเรียน 1: 21
4. ข้อมูลครูและบุคลากร ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 )
ที่
1.

ชื่อ – ชื่อสกุล
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา

อายุ

อายุ

51

4

งาน

ตาแหน่ง

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้

แทนผู้รับ

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

-

ใบอนุญาต/
ผู้อานวยการ

2.

นายไพยนต์ มนิราช

60

39

ครู

คบ.

พลศึกษา

พลศึกษา

3.

นางนฤมล บุญนาค

52

8

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

ทุกวิชา ป.1/1

4.

นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กลุ

55

22

ครู

คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

ทุกวิชา ป.1/2

5.

นางทิพย์วรรณ สายบัวทอง

54

24

ครู

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

ทุกวิชา ป.1/3

6.

นางนงลักษณ์ สุวรรณประเสริฐ

47

22

ครู

คบ.

สุขศึกษา

ทุกวิชา ป.1/4

7.

นางอัญชลี ยังดี

41

19

ครู

คบ.

วัดผลการศึกษา

คณิตศาสตร์ ป.2

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
งาน

ตาแหน่ง

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้

8.

นางปทิตตา พงษ์ศิริ

42

19

ครู

คบ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ ป.2

9.

นางสาวจุฑาวรรณ เพิ่มสาย

40

16

ครู

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

ภาษาอังกฤษ ป.2

10.

นางสาวพนิดา นิ่มนุช

59

20

ครู

คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

ภาษาไทย ป.2

11.

นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย

58

40

ครู

คบ.

เทคโนโลยีการศึกษา

คณิตศาสตร์ ป.3

12.

นางสาวนิรัตนดา ตันตระกูล

55

34

ครู

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ ป.3

13.

นางนัยนา วงศ์ยศสิริโสภา

44

21

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

ป.3

14. 1นางสาวสุจิวรรณ ชื่นหุ่น

24

2

ครู

คบ.

สังคม

สังคม ป.3

15.

นางจิราภร พงศ์ลักษมาณา

43

20

ครู

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.4

16.

นางรังสิมา บุญสม

46

21

ครู

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

คณิตศาสตร์ ป.4

17.

นางพรรณทิพย์ ยิ้มประเสริฐ

56

32

ครู

คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

ศิลปะ

18.

นางดุษณีย์ ประทุมศิริ

33

7

ครู

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

การงาน

19.

นางสาวสุคนธา สุทธิศริ ิมงคล

43

20

ครู

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

วิทยาศาสตร์

20.

นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล

38

8

ครู

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

คณิตศาสตร์

21.

นางเสาวลักษณ์ อยู่สถิต

52

25

ครู

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

22.

นางสาวอลิสา กุดาศรี

25

1

ครู

ศศ.บ.

นาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์

23.

นางพรรษา ขันธ์เครือ

47

24

ครู

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

24.

นางมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ

44

22

ครู

คบ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

25.

นางสาวปัทมา คล้าเจริญ

32

9

ครู

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

26.

นางสาวมณีนุช เพิ่มพูนรัตนกุล

25

1

ครู

คบ.

พละศึกษา

พละศึกษา

27.

นางประภาพรรณ ไชยวงศ์

56

38

ครู

คบ.

วัดผลการศึกษา

สังคมศึกษา

28.

นายพงศ์พันธ์ เอกพันธ์ชัยเดช

56

33

ครู

มศ.3

-

พลศึกษา

29.

นายพิรุฬห์ ซังเจริญ

31

5

ครู

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

30.

นายมนต์ชัย คุ้นเคย

43

9

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

ศิลปะ

31.

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

27

4

ครู

ป.บัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

พละศึกษา

32.

นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น

45

4

ครู

วท.บ.

พืชศาสตร์

คริสต์ศาสนา

33.

นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล

55

32

ครู

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

34.

นายบุญลาภ กลิ่นอุบล

47

24

ครู

คบ.

เทคโนโลยีฯ

วิทยาศาสตร์

35.

นางธิชญา จิตต์เจริญ

56

28

ครู

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

สังคมศึกษา

36.

นางวรรณวลี อารมณ์สุขโข

46

21

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

คณิตศาสตร์

37.

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์

59

32

ครู

ศษ.บ.

ประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์

38.

นางจรัส จงจอหอ

58

20

ครู

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

39.

นางศรีไพร หนูเกตุ

44

20

ครู

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

สุขศึกษา/พละ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ

40.

นางสาวพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร

49

41.

นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร

42.

ตาแหน่ง

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้

6

ครู

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

53

23

ครู

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์

44

4

ครู

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

ภาษาอังกฤษ

43.

นางกังสดาล เกียรติศริ ิ

54

22

ครู

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

ภาษาไทย

44.

นางประไพ แก้วจีน

55

31

ครู

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

45.

นางสุรีพร อินทรธนี

52

30

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

การงานอาชีพ

46.

นายเพยาว์ จิตเจริญทวีโชค

53

26

ครู

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

การงานอาชีพ

47.

นางศิริพร สนามภู่

48

21

ครู

คบ.

วัดผลการศึกษา

สังคมศึกษา

48.

นางสุรีรตั น์ จีนเอีย

50

30

ครู

คบ.

ภาษาอังกฤษ

บรรณารักษ์

49.

นายสมชาย ล่าทา

48

25

ครู

คบ.

พลศึกษา

พลศึกษา

50.

นายศักดิ์ชัย สว่างงาม

52

26

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

คอมพิวเตอร์

51.

นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ

55

27

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

52.

นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย

53

20

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

ภาษาไทย

53.

นายวรา ขันธ์เครือ

47

23

ครู

คบ.

สุขศึกษา

สุขศึกษา

54.

นางสาวโชคสกุล ปานดี

38

7

ครู

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

55.

นางสาวลัดดา ยางม่วง

54

29

ครู

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

ป.2

56.

นายพีระพงษ์ สนามภู่

53

24

ครู

คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

ธุรการ

57.

นายขันติ ฮวบช้อย

64

32

ครู

ปกศ.

-

พลศึกษา

58.

นางวิไลรัตน์ จิตเจริญทวีโชค

48

29

ครู

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

59.

นางสาวทัศนีย์ ทัศโนทัย

30

6

ครู

ป.บัญฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สารสนเทศ

60.

นางสาวศรัณรัตน์ บุตรนิล

33

5

ครู

ป.บัญฑิต

วิทยาการจัดการ

วัดผล

61.

นางวีรวรรณ ทุ่งสุกใส

62

32

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

62.

นายสุวัฒน์ วงษ์พานิช

44

4

ครู

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

สังคมศึกษา

63.

นายพรพจน์ ภูสี

24

2

ครู

ศศ.บ.

จิตรกรรม

ศิลปะ

64.

บาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษเจริญ

53

8

ครู

ศศ.ด.

ปรัชญา

คริสต์ศาสนา

65.

บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา

45

6

ครู

ศศ.บ.

ปรัชญา

คริสต์ศาสนา

66.

นางสาวกุสุมนิภา พิทักษ์สินธุ์

33

1

ครู

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์

เจ้าหน้าที่การเงิน

67.

นางสาวสุภญ
ิ ญา สุวรรณนัจศิริ

24

1

ครู

ค.บ.

สังคม

สังคม

งาน

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)
อายุ

อายุ
งาน

ตาแหน่ง

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้

1. นางอารยา มนิราช

58

36

ครู

ปริญญาตรี

นาฏศิลป์

ธุรการ

2. นายวิษณุ เปรมนิ่ม
3. นางสาวศตพร ศรีอุทา

31

6

ครู

ปริญญาตรี

ปรัชญาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

27

3

ครู

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

ภาษาไทย

4. นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
5. นายประวิทย์ นพรัตน์

32

2

ครู

ศศ.บ.

ดนตรีสากล

ดนตรี

24

1

ครู

วศ.บ.

ไฟฟ้ากาลัง

วิทยาศาสตร์

6. นางสาวพนิดา กิจเจริญ
7. นายวิศรุต ปัญจลาภสกุล

24

1

ครู

วท.บ.

วิทยาการคอม

คอมพิวเตอร์

23

1

ครู

ศศ.บ.

คริสตศาสตร์ศึกษา

คริสต์ศาสนา

8. นางสาวรัศมี บุญเกิด
9. นายพัฒนา ธูปหอม

30

1

ครู

ศศ.บ.

สื่อสารมวลชน

ภาษาอังกฤษ

24

1

ครู

ศศ.บ.

ดนตรีสากล

ดนตรี

10. นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม
11. นางสาววรรณี สร้อยแสง

26

1

ครู

วศ.บ.

ปิโตรเคมี

ภาษาอังกฤษ

24

1

ครู

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

12. นายนภพล สร้อยสน
13. นายจิรศักดิ์ อ่าขา

24

1

ครู

อ.บ.

ภูมิศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

26

2

ครู

ศศ.บ.

ภาษาจีน

ภาษาจีน

14. นางสาววนิดา จันทร์งาม
15. MRS DINA SALOMON

26

1

ครู

ศศ.บ.

ภาษาจีน

ภาษาจีน

47

10

ครู

ปริญญาตรี

การประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

16. Mr.Arnulfo B.Bernal Jr.

31

8

ครู

ปริญญาตรี

การประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุเฉลี่ยครู

43

ปี

อายุงานเฉลี่ย

16 ปี

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก

72

คน

คิดเป็นร้อยละ 86.75

จานวนครูที่สอนตรงความถนัด

10

คน

คิดเป็นร้อยละ 12.05

จานวนบุคลากรสนับสนุน

2

คน

คิดเป็นร้อยละ

นักการ/ภารโรง/ยาม

13

คน

2.41

บุคลากร

รวมทั้ง
หมด

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

บรรจุ

ครูไม่บรรจุ

ครูต่างชาติ

ปีการศึกษา 2559

83

1

82

66

16

2

ร้อยละวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ร้อยละอายุงานเฉลี่ยของบุคลากร
27.71%

21%

77%

ปริญญาตรี

6-10 ปี

50.60%

2%

1-5 ปี

11-15 ปี

3.61% 1.20%

16.87%

16-20 ปี
21 ปีขึ้นไป

ต่ากว่าปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

5. ข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ
1. อาคารเรียนจานวน
5
หลัง
2. ห้องส้วมจานวน
72
ห้อง
3. ห้องน้าคนพิการ/ชรา
1
ห้อง
4. สระว่ายน้า
1
สระ
5. สนามเครื่องเล่น
1
สนาม
6. สนามกีฬาจานวน 5 สนาม ได้แก่ ฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ
7. จานวนห้องเรียนทั้งหมด
36
ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน
4
ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน
4
ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน
4
ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน
4
ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน
4
ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
4
ห้องเรียน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน
4
ห้องเรียน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน
4
ห้องเรียน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
4
ห้องเรียน

8. จานวนห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด 20 ห้อง ได้แก่
1) ห้องคอมพิวเตอร์

3

ห้อง

2) ห้องวิทยาศาสตร์

1

ห้อง

3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา

6

ห้อง

4) ห้องศิลปะ

1

ห้อง

5) ห้องนาฏศิลป์/ ดนตรี

1

ห้อง

6) ห้องพยาบาล

1

ห้อง

7) ห้องศาสนสัมพันธ์

1

ห้อง

8) ห้องแนะแนว

1

ห้อง

9) ห้องพละ

1

ห้อง

10) ห้องลูกเสือ

1

ห้อง

11) ห้องเรียนต้นแบบภาษาต่างประเทศ

1

ห้อง

12) ห้องสันทนาการ

1

ห้อง

13) ห้องสันติภาพ /คลินิกเสมารักษ์

1

ห้อง

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

จานวน

194

เครื่อง
จานวน (เครื่อง)

1. ใช้ในการเรียนการสอน

156

2. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้

194

3. ใช้ในการบริหาร

38

อาคารเรียนจานวน

5 หลัง

อาคารประกอบจานวน 2 หลัง

ส้วม

72 ห้อง

สระว่ายน้า

1 สระ

สนามเครื่องเล่น

1 สนาม

สนามฟุตบอล

1 สนาม

สนามบาสเกตบอล

2 สนาม

สนามวอลเลย์บอล

1 สนาม

สนามตะกร้อ

2 สนาม

6. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2559
รายรับ
บาท
รายจ่าย
32,329,084.07 งบด่าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว)
20,945,846.91 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
เงินนอกงบประมาณ
53,274,930.98

เงินอืนๆ ( ระบุ )
รวมรายรับ

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ

การศึกษา
งบอืนๆ ( ระบุ )

รวมรายจ่าย
50.26
46.30

บาท
26,774,451.84
24,666,537.48
51,440,989.32

ของรายรับ
ของรายรับ

แผนภูมิแสดงร้อยละของรายรับ - รายจ่าย ปีการศึกษา 2559

49%

51%

รายรับ
รายจ่าย

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชน และภูมิประเทศบริเวณโรงเรียน
เป็นที่ราบลุ่มที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 6 – 10 เมตร มีอาณาเขตติดกับแม่น้า
แม่กลอง จึงมีสภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลักษณะดินเป็นดินเนื้อละเอียดปลูก
พืชได้ดี

ทิศเหนือ จรดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตาบลดอนขมิ้น อาเภอท่ามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี ทิศใต้ จรดตาบลปากแรด อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก จรด อบต.
หนองงูเหลือม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันตก จรดตาบลลาดบัวขาว อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี จานวนประชากร ประมาณ 18,000 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

การคมนาคมและการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว มีโบราณสถานสระน้าศักดิ์สิทธิ์โกสิ

นารายณ์ หรือที่ประชาชนท้องถิ่นเรียกว่า “สระน้าทิพย์” ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถินทีเป็นทีรู้จักโดยทัวไป คือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียน
พรรษา งานฉลองวันคริสต์มาส ประเพณีสงกรานต์ เทศกาลกินเจ
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่
จบการศึ กษาระดั บ ต่ากว่าปริญ ญาตรี อาชีพ หลั ก คื อ พนั ก งานบริษั ท /รับ จ้าง ร้อยละ
54.69 ค้าขาย ร้อยละ 24.10 เกษตรกร ร้อยละ 5.17 รับราชการ ร้อยละ 14.34 รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ
1.72 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 180,000 บาท นับถือศาสนาพุทธ ร้อย
ละ 96.37 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3.63 จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส
โรงเรียนตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโต มีรถประจาทางวิ่งผ่าน การคมนาคมสะดวก
มีแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญอยู่ใกล้โรงเรียน เช่น โบราณสถานดงสัก สระน้าศักดิ์สิทธิ์โกสินารายณ์
และ มีวัดในชุมชน สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆในชุมชน ให้การสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุตรหลาน
เด็กมีความพร้อม เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในทุก ๆ ด้าน
ข้อจากัด
บริเวณที่อยู่อาศัยของนักเรียนหลายคนอยู่ใกล้กับร้านเกม ส่งผลให้นักเรียนใช้เวลาไปในทาง
ที่ผิด ไม่สนใจการเรียน
ผู้ปกครองบางส่วนต้องทางานทั้งบิดาและมารดาส่งผลให้ไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่ติดตาม
ความประพฤติและผลการเรียน
นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดาสาเหตุจากการหย่าร้างของบิดามารดา
มีอัตราการแข่งขันในเรื่องจานวนนักเรียนสูงเนื่องจากมีโรงเรียนเอกชนในละแวกชุมชนและ
ในอาเภอเดียวกัน

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนธีรศาสตร์

จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และเวลาเรียน

ดังนี้
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ภาษา
ไทย

ระดับชั้น

คณิต
ศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนา
และ

ประวัติ
ศาสตร์

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่าง
ประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รวม

วัฒนธรรม

ป.1

20

20

8

8

4

8

8

4

8

12

100

ป.2

20

20

8

8

4

8

8

4

8

12

100

ป.3

20

20

8

8

4

8

8

4

8

12

100

ป.4

16

16

8

8

4

8

8

8

12

12

100

ป.5

16

16

8

8

4

8

8

8

12

12

100

ป.6

16

16

8

8

4

8

8

8

12

12

100

108

108

48

48

24

48

48

36

60

72

600

ม.1

10

13

13

10

3

6

6

6

13

19

100

ม.2

10

13

13

10

3

6

6

6

13

19

100

ม.3

10

13

13

10

3

6

6

6

13

19

100

30

39

39

30

9

18

18

18

39

39

300

รวมระดับ
ประถมศึกษา

รวมระดับ
มัธยมศึกษา

- จานวนชั่วโมงเรียนที่จัดให้นักเรียน มีดังนี้
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง/ภาค หรือไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี
- แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ
1) การอ่าน การเขียน และ การคิดคานวณ
2) ภาษาอังกฤษ (การฟัง-พูด)
3) โครงงานผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน
และ

4) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
1. หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรัชกาลที่ 9
2. การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การเรียนรู้การเป็นพลเมืองอาเซียน
4. การป้องกันยาเสพติด ป.ป.ส.เน้น บุหรี่
5. การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนของอากาศ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม
6. การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 9 – รัชกาลที่ 10

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
9.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
1)
วัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร
2) อนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของบุคลากรธีรศาสตร์
3)

วัดน้อยประจาโรงเรียน

4)

ห้องคาสอนและกิจกรรมคาทอลิก

5)

สวนหย่อมครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

6)

ป้ายนิเทศสมุนไพร

7)

ศูนย์อาเซียนศึกษา

8)

ลานเรียนรู้ “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย”

9)

ซุ้มเกียรติภูมิธีรศาสตร์

10) ลานเรียนรู้จักสาน : ศิลปะหัตกรรมอาเภอบ้านโป่ง
11) กาแพงเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย
12) ห้องพัฒนาทักษะการดนตรีและโยธวาทิต
13) ห้องทดลองและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14) ห้องเสริมสร้างและพัฒนาทักษะคหกรรม
15) ห้องนาฏศิลป์
16) กาแพงเรียนรู้แหล่งเรียนรู้จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี
17) ห้อง Model classroom
18) สวนเกษตร
19) ลานกิจกรรม(ลานโดม)
20) โรงอาหาร
21) สระว่ายน้า และ 22) สหกรณ์ภายในโรงเรียน

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
การฟแสดงจานวนครั้งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน ปีการศึกษา 2559

กาแพงเรียนรูแ้ หล่งเรียนรูจ้ งั หวัดราชบุรีและกาญจนบุรี

1

ลานเรียนรู“้ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย”

1

ศูนย์อาเซียนศึกษา

9
10

ซุม้ เกียรติภมู ิธีรศาสตร์

24

วัดน้อยประจาโรงเรียน

33

สวนหย่อมครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
ลานเรียนรูจ้ กั สาน

58

ห้องModel classroom

60
73

สวนเกษตร

106

ลานกิจกรรม(ลานโดม)

120

โรงอาหาร

134

ห้องคาสอนและกิจกรรมคาทอลิก
ป้ายนิเทศสมุนไพร

162

ห้องคหกรรม

164
182

กาแพงเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมประเพณีไทย

205

สหกรณ์ภายในโรงเรียน

307

ห้องวิทยาศาสตร์

321

สระว่ายนา้

460

ห้องนาฏศิลป์

741
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9.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
1) เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.สมุทรสาคร
3) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.กาญจนบุรี
4) สระน้าทิพย์โกสินารายณ์
5) พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
6) วัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า
7) ตลาดลูกแก
8) วัดดงสัก
9) แม่น้าแม่กลอง
10) ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ
11) สวนสนุกอินเวนแลนด์
12) สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
13) อิมแพค เมืองทองธานี (งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
14) โรงพยาบาลส่งเสริมสาธารณสุขบ้านครก
15) วัดดงสัก
16) ถ้าค้างคาวร้อยล้าน วัดเขาช่องพราน
17) ถ้าจอมพลอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
18) ถ้าฤาษีเขางู
19) ตลาดน้าดาเนินสะดวก
20) โรงโอ่งรัตนโกสินทร์
21) จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
22) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
23) ฟาร์มจระเข้ สามพราน
24) วัดม่วง อ่างทอง
25) พระที่อนันตสมาคม
26) พระบรมมหาราชวัง
27) สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

กราฟแสดงจ านวนนัก เรี ยนชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 1 ถึง ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ ใช้แ หล่ งเรีย นรู้น อก
โรงเรียน ปีการศึกษา 2559
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0
ป.1

ฟาร์มจระเข้ สามพราน
พระทีนังอนันตสมาคม

วัดม่วง อ่างทอง
สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนาฯ)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ กาญจนบุรี

9.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ปีการศึกษา 2559

ที่

ชื่อภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิ

1

นางวรรณา ศิริประสพ

2
3

นางวัชรี ชื่นจารัส
นางภคอร อัครมธุรกุล

4
5
6
7
8
9
10
11

ความชานาญ/อาชีพ
ครูเกษียณ

ให้ความรูเ้ รื่อง
พืชสมุนไพร (น้าสมุนไพร)
การพับกระดาษ OROGAMI
การทาขนมกล้วย
ไข่โอเมก้า 3 , ไข่ใบเตย

แม่ค้าขนมหวาน
หัวหน้าแผนกสัตวบาล
ม.เกษตรฯ กาแพงแสน
นางนุชนาถ ยมศรีเคน
แม่บ้าน อาชีพเกษตรกร กล้วย
นางสุธาทิพย์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล
ชานาญงานประดิษฐ์
การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอด
ดาบตารวจหญิงวิไลลักษณ์ ยางงาม ตารวจ ปปส
หลักสูตรการป้องกันยาเสพติด
เรื่องยาเสพติดให้โทษ
นายจารุวัฒน์ คงจร
หัวหน้าหน่วยป้องกัน
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
นายธนพล กาเนิดแจ้ง
เจ้าหน้าที่
สาธิตการดับเพลิง
นายสถาพร ร้อยนิจ
เจ้าหน้าที่
สาธิตการดับเพลิง
นายสนั่น กลีบขยาย
เจ้าหน้าที่
สาธิตการดับเพลิง
นายมนูศักดิ์ มั่นแน่
เจ้าหน้าที่
สาธิตการดับเพลิง

ชั้น

จานวน
นักเรียน

ป.3
ป.2
ป.6
ป.4

203
206
207
212

ป.1
ป.5
ป.5
ป.1-.ม.3
ป.1-ม.3

213
211
211
1,750
1750

ที่
12

ชื่อภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

ความชานาญ/อาชีพ

ให้ความรูเ้ รื่อง

ชั้น

การทาโครงงานฐานวิจัย

ม.1-ม.2

จานวน
นักเรียน
50

การทาโครงงานฐานวิจัย

ม.1-ม.2

50

วัดวังตะกู
วัดห้วยจระเข้
วัดห้วยจระเข้
วัดหนองงูเหลือม
วัดยานนาวา เลขานุการ
ธรรมะอารมณ์ดี
วัดดอนขมิ้น กาญจนบุรี

พระวิทยากรปฏิบัติธรรม
พระวิทยากรปฏิบัติธรรม
พระวิทยากรปฏิบัติธรรม
พระวิทยากรปฏิบัติธรรม
พระวิทยากรปฏิบัติธรรม

ป.1-3
ป.1-3
ป.4-6
ป.4-6
ม.1-ม.3

พระอาจารย์สอน

ม.1-ม.3

แม่บ้าน อบต.ดอนขมิ้น

งานสาน

ม.1-ม.3

หน.หน่วยกลาง
โครงการเพาะพันธุป์ ัญญา

13

ผศ.ดรบัณฑิต อิณวงศ์

หน.ศูนย์พี่เลีย้ ง
โครงการเพาะพันธ์ปัญญา

14
15
16
17
18

พระมหาดิเรก ฐิตวุฑฒิ
พระมหาศุภณัฐ ญาณสุภโน
พระประภาส ปุญญธมโม
พระครูปลัดวิทยา วณณวฑฒโก
พระมหาชาครินทร์ กิตติเมธี

19

พระอาจารย์สอนธรรมศึกษา ชั้น
ตรี โท เอก
นางช่อทิพย์ ล่าทา

20

10. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
มุขนายก

ฝ่ายอบรมศึกษา

ผู้รับใบอนุญาต
กรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้จัดการ

ผู้อานวยการ
ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า

ศูนย์วิชาการ
คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง

หัวหน้ากลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารวิชาการ

บริหารงบประมาณ

บริหารทั่วไป

บริหารบุคลากร

จิตตาภิบาล

นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ

นายไพยนต์ มนิราช

นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล

นางรังสิมา บุญสม

นางสาวสุมาศ ทรัพย์เย็น

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

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายเพยาว์ จิตเจริญทวีโชค

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

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

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

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายบุญลาภ กลิ่นอุบล

นายวรา ขันธ์เครือ

1. งานบริการชุมชน
2. งานสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน
3. งานชมรมผู้ปกครอง
ครู และศิษย์เก่า
4. งานพัฒนาสุนทรียภาพ

1. งานระเบียบวินัย
2. งานบริการนักเรียน
3. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. งานสภานักเรียน

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
นางศิริพร สนามภู่

1. งานคาสอนและคริสต์ศาสนา
2. งานกิจกรรมคาทอลิก
3. งานศาสนสัมพันธ์
4. งานส่งเสริมอัตลักษณ์
เอกลักษณ์

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางวิไลรัตน์ จิตเจริญทวีโชค

นายวิษณุ เปรมนิ่ม

1. งานวัดผล

1. งานสารบรรณ

1. งานเว็บไซด์

2. งานจัดสอบ

2. งานบริการ ข้อมูลข่าวสาร

2. งานวารสาร,จุลสาร

3. งานหลักฐานการศึกษา

3. งานทะเบียนนักเรียน

3. งานป้ายนิเทศ

4. งานเทียบโอนผลการ
เรียน
5. งานตรวจสอบวุฒิ
6. รายงานการจบ

นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน

10.1 หน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2560
1) งานระบบประกันคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยง
1. นางประภาพรรณ ไชยวงศ์
หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพภายใน
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
งานผลสัมฤทธิ์ ติดตามด้านการอ่าน
งานบริหารความเสี่ยง
2) กลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ระดับ
1 นางสาวสุธีรา
เตี้ยมเครือ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถม
2 นางพรรษา
ขันธ์เครือ
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการระดับประถม
3 นางจิราภร
พงศ์ลักษมาณา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นางสาวปัทมา
คล้าเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 นางสาวสุคนธา
สุทธิศิริมงคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 นายสุวัฒน์
วงษ์พานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
7 นายธนิต
สุวรรณลักษณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
8 นางพรรณทิพย์
ยิ้มประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9 นางดุษณีย์
ประทุมศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10 นางสาววรรณี
สร้อยแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 นางปทิตตา
พงษ์ศิริ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับมัธยม
13 นางสาวพิทยาภรณ์
14 นางกังสดาล
15 นางวรรณวลี
16 นางวัชราภรณ์
17 นางประไพ
18 นายสมชาย
19 นายพรพจน์
20 นายศักดิ์ชัย
21 นางสาวโชคสกุล
22 นางสาวเทียมจันทร์
23 นางสุรีรัตน์

เห็นวิสุทธิ์
เกียรติศิริ
อารมย์สุขโข
รัตนพิศิฏฐ์
แก้วจีน
ล่าทา
ภูสี
สว่างงาม
ปานดี
เง็กคร้อย
จีนเอีย

ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการระดับมัธยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

3) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1 นายไพยนต์
มนิราช
2 นางสาวกุสุมนิภา
พิทักษ์สินธุ์
4) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 นางจรูญลักษณ์
สุวคันธกุล
4.1
งานอาคารสถานที่
1 นายเพยาว์
จิตเจริญทวีโชค
2 นางสาวหนึ่งฤทัย
เปรมนิ่ม
3 นางจุฑาวรรณ
เพิ่มสาย
4 นางนฤมล
บุญนาค
5 นางเสาวลักษณ์
อยู่สถิตย์
6 นางศรีไพร
หนูเกตุ
7 นางสาวพัชรินทร์
วาณิชพิเชียร
8 นางนัยนา
วงศ์ยศสิริโสภา
9 นางนงลักษณ์
สุวรรณประเสริฐ
10 นายพิรุฬห์
ซังเจริญ
4.2
งานสัมพันธ์ชุมชน
1 นายบุญลาภ
กลิ่นอุบล
2 นางอัญชลี
ยังดี
3 นางสาวมัณฑนา
พงษ์พินิจภิญโญ
4 นางสาวอลิสา
กุดาศรี
5 นางสาวรัศมี
บุญเกิด
6 นายมนต์ชัย
คุ้นเคย
7 Mr.JR
B.BERNAL.JR
8 Mrs.DINA
SALOMON
9 นายพัฒนา
ธูปหอม
10 นางนัชชา
ฉันทตระกูลชัย
11 นางสาวเพ็ญนภา
ไกรราษฎร์
4.3
งานกิจการนักเรียน
1 นายวรา
ขันธ์เครือ
2 นางบุญจันทร์
สร้อยสมุทร
3 นางธิชญา
จิตต์เจริญ
4 นางสาวฐิตินันท์
บวรเลิศสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
รองหัวหน้า
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แบ่งเป็น 6 งาน ดังนี้
หัวหน้างาน
รองหัวหน้า

หัวหน้างาน
รองหัวหน้า

หัวหน้างาน
รองหัวหน้า

5 นางทิพย์วรรณ
สายบัวทอง
6 นางสาวจรัส
จงจอหอ
7 นางสาววนิดา
จันทร์งาม
8 นายจิรศักดิ์
อ่าขา
9 นายชาคริต
ทรงต่อศรีสกุล
10 นายประวิทย์
นพรัตน์
11 นางนิรชรา
คงประสิทธิ์
12 นางสาววิสุดา
ขวาวอ่อน
13 นางสาวสุจิวรรณ
ชื่นหุ่น
4.4
งานธุรการ
1 นางวิไลรัตน์
จิตเจริญทวีโชค
2 นายพีระพงษ์
สนามภู่
3 นางสุรีพร
อินทรธนี
4.5
งานทะเบียนวัดผล
1 นางศิริพร
สนามภู่
2 นางศรัณรัตน์
วันเพ็ญ
4.6
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1 นายวิษณุ
เปรมนิ่ม
2 นางสาวทัศนีย์
ทัศโนทัย
5) กลุ่มงานบริหารบุคคล
1 นางรังสิมา
บุญสม
2 นางอารยา
มนิราช
3 นางสุดารัตน์
ชาญเฉลิมชัย
4 นางสาวรุ่งอรุณ
ประดิษฐ์กุล
5 นางสาวศตพร
ศรีอุทา
6 นางสาวลัดดา
ยางม่วง
6) กลุ่มงานจิตตาภิบาล
1 นางสาวสุมาส
ทรัพย์เย็น
2 นายวิศรุต
ปัญจลาภสกุล
3 นางสาวพนิดา
นิ่มนุช
4 นางสาวนิรัตนดา
ตันตระกูล
5 นายพงศ์พันธ์
เอกพันธ์ชัยเดช

หัวหน้างาน
รองหัวหน้า

หัวหน้างาน /ตาแหน่งนายทะเบียนวัดผล
รองหัวหน้า
หัวหน้างาน
รองหัวหน้า
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
รองหัวหน้า

หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล
รองหัวหน้า

มีหน้าที่
1. คณะครูที่ได้รับมอบหมายในทุกตาแหน่งหน้าที่ ให้ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ ต้อง
ศึกษาคู่มือครู แผนพัฒ นาโรงเรียน แผนปฏิบัติงานประจาปี ให้ละเอียดรอบคอบ การปฏิบัติงานจะได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
2. ปฏิบั ติห น้าที่การดาเนิ น งาน กิจกรรมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บนพื้นฐานหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างเต็มความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทางานให้
สาเร็จ
3. ทุกงาน /กิจกรรม ต้องรายงานผลการดาเนินงานเมื่อเสร็จภารกิจแต่ละกิจกรรม ให้มีการประชุม
กากับติดตามงานร่วมกันเป็นระยะ เพื่อเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
10.2 หน้าทีค่ รูผู้สอน /งานหน้าที่การสอน ประจาปีการศึกษา 2560
ประกอบด้วยครูประจาชั้นครูพิเศษสอนรายวิชาตามระดับชั้นรวมถึงหน้าที่อื่นๆที่มอบหมายให้
รับผิดชอบ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อคุณครู
นางสาวสุธีรา
นางปทิตตา
นางสาวลัดดา
นางนิรชรา
นางนงลักษณ์
นางอัญชลี
นางนฤมล
นางจุฑาวรรณ
นางทิพย์วรรณ
นางสุดารัตน์
นางนัยนา
นางสาวนิรัตนดา
นางสาวสุจิวรรณ
นางจิราภร
นางรังสิมา
นางสาวรุ่งอรุณ
นางดุษณีย์
นางสาวสุคนธา
นางสาวฐิตินันท์
นางเสาวลักษณ์

นามสกุล
เตี้ยมเครือ
พงษ์ศิริ
ยางม่วง
คงประสิทธิ์
สุวรรณประเสริฐ
ยังดี
บุญนาค
เพิ่มสาย
สายบัวทอง
ชาญเฉลิมชัย
วงศ์ยศสิริโสภา
ตันตระกูล
ชื่นหุ่น
พงศ์ลักษมาณา
บุญสม
ประดิษฐ์กุล
ประทุมศิริ
สุทธิศิริมงคล
บวรเลิศสกุล
อยู่สถิตย์

ตาแหน่ง

ชั้น

หน้าที่/งานอื่นๆ ที่มอบหมาย

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น

ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ป.1/4
ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/4
ป.4/1
ป.4/2
ป.4/3
ป.4/4
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3

หัวหน้าสายชั้น ป.1

หัวหน้าสายชั้น ป.2

หัวหน้าสายชั้น ป.3

กากับ ติดตามงานบุคลากร
หัวหน้าสายชั้น ป.4
ดูแลห้องวิทยาศาสตร์

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อคุณครู
นางสาวศตพร
นางพรรษา
นางสาววรรณี
นางสาวปัทมา
นางสาวมัณฑนา
นางสาวสุมาส
นายสุวัฒน์
นางนัชชา
นางสาวรัศมี
นางสาวหนึ่งฤทัย
Mr. JR.
นางสาววิสุดา
นายพงศ์พันธ์
นางสาวพนิดา
นางสุรีพร
นายมนต์ชัย
นางสาวอลิสา
นางสาวเพ็ญนภา
นางพรรณทิพย์
นายธนิต
นายวิศรุต
นางจรูญลักษณ์
นายบุญลาภ
นางธิชญา
นางวรรณวลี
นางวัชราภรณ์
นางสาวจรัส
นางศรีไพร
นางสาวพัชรินทร์
นางบุญจันทร์

นามสกุล

ตาแหน่ง

ชั้น

ศรีอุทา
ขันธ์เครือ
สร้อยแสง
คล้าเจริญ
พงษ์พินิจภิญโญ
ทรัพย์เย็น
วงษ์พานิช
ฉันทตระกูลชัย
บุญเกิด
เปรมนิ่ม
B.BERNAL JR.
ขวาวอ่อน
เอกพันธ์ชัยเดช
กิจเจริญ
อินทรธนี
คุ้นเคย
กุดาศรี
ไกรราษฎร์
ยิ้มประเสริฐ
สุวรรณลักษณ์
ปัญจลาภสกุล
สุวคันธกุล
กลิ่นอุบล
จิตต์เจริญ
อารมย์สุขโข
รัตนพิศิฏฐ์
จงจอหอ
หนูเกตุ
วาณิชพิเชียร
สร้อยสมุทร

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

ป.5/4
ป.6/1
ป.6/2
ป.6/3
ป.6/4
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
มัธยม
ประถม
มัธยม
ประถม
ประถม
ประถม
มัธยม
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.3/1

หน้าที่/งานอื่นๆ ที่มอบหมาย
หัวหน้าสายชั้น ป.5
กากับ ติดตามงานวิชาการระดับประถม

หัวหน้าสายชั้น ป.6

ดูแลสระว่ายน้า

งานห้องธุรการ ผ้าและการตกแต่ง
เขียนป้ายงานกิจกรรม
ฝึกซ้อมการแสดง
ดนตรีไทย
กีฬาเทควันโด
สอนคาสอน ป.6-ม.3
กากับ ติดตามงานบริหารทั่วไป
กากับ ติดตามงานงานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้าสายชั้น ม.1

หัวหน้าสายชั้น ม.2
หัวหน้าสายชั้น ม.3

ลาดับ

ชื่อคุณครู

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

นางสาวพิทยาภรณ์
นางกังสดาล
นางประไพ
นางสาวเทียมจันทร์
นางสาวโชคสกุล
นายจิรศักดิ์
MRS. DINA
นายวรา
นายสมชาย
นายศักดิ์ชัย
นายพิรุฬห์
นายพรพจน์
นายชาคริต
นายเพยาว์
นายประวิทย์
นางสาววนิดา
นายพัฒนา
นายไพยนต์
นางวิไลรัตน์
นางสาวกุสุมนิภา
นางสุรีรัตน์
นางศิริพร
นางศรัณรัตน์
นางอารยา
นายวิษณุ
นางสาวทัศนีย์
นายพีระพงษ์

ครูมีหน้าที่
1)
2)
3)

นามสกุล
เห็นวิสุทธิ์
เกียรติศิริ
แก้วจีน
เง็กคร้อย
ปานดี
อ่าขา
SALOMON
ขันธ์เครือ
ล่าทา
สว่างงาม
ซังเจริญ
ภูสี
ทรงต่อศรีสกุล
จิตเจริญทวีโชค
นพรัตน์
จันทร์งาม
ธูปหอม
มนิราช
จิตเจริญทวีโชค
พิทักษ์สินธุ์
จีนเอีย
สนามภู่
วันเพ็ญ
มนิราช
เปรมนิ่ม
ทัศโนทัย
สนามภู่

ตาแหน่ง

ชั้น

ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
สนับสนุน
สนับสนุน
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
ประถม
ประถม
มัธยม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม

หน้าที่/งานอื่นๆ ที่มอบหมาย
กากับ ติดตามงานวิชาการ มัธยม

กากับ ติดตามงานระเบียบวินัยนักเรียน

ดูแลสระว่ายน้า

เขียนป้ายงานกิจกรรม
ผู้ฝึกซ้อม และ ดูแลวงโยธวาฑิต
หัวหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ฝึกซ้อม และ ดูแลวงโยธวาฑิต
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานธุรการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
บรรณารักษ์ห้องสมุด
หัวหน้างานทะเบียน/วัดผล
ผู้ช่วยงานทะเบียน/วัดผล
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคลากร
หัวหน้างานสารสนเทศและเทคโนฯ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ดังต่อไปนี้
ทาการสอน อบรมนักเรียน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และนโยบายของโรงเรียน
เอาใจใส่การสอน ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สม่าเสมอ
ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4)
5)
6)
7)
8)

อบรมสั่งสอนและเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ไทย
ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ครูและนักเรียน
เอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่สม่าเสมอ ไม่ทอดทิ้งหน้าที่การงาน
ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษาหาความรู้ วิธีสอน วิธีประเมินผล การใช้หนังสือเรียน และคู่มือการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร

11. ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2559
รางวัลผู้บริหาร
ชื่อ
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
Opec administrator award 2017

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงศึกษาธิการ
ส่านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รางวัลโรงเรียน
ที่
รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
จัดโดย/ผู้มอบ/สถานที่
1 รางวัลถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดา จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัด
มาตุ การแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยประทานฯ
ชัยนาท
2

โล่เชิดชูเกียรติ ระดับดีเด่น เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน ระดับ ดีเด่น ประจาปี
2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2559

กระทรวงศึกษาธิการ

3

เกียรติบัตรรางวัลทีมยอดเยี่ยม การแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี The 9th Singburi Taekwondo Championship 25
june 2016 ได้รับรางวัล ทีมยอดเยี่ยม

อบจ.สิงห์บุรี

4

รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม 2559
รางวัลถ้วยคะแนนรวมอันดับ 2 ทีมโรงเรียนธีรศาสตร์ ประเภทต่อสู้ การ
แข่งขันเทควันโดเมืองกาญจน์ โอเพ่น ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี
รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม ทีมโรงเรียนธีรศาสตร์ การแข่งขันเทควันโดเมือง
กาญจน์ โอเพ่น ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี

สานักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

5
6

โรงเรียนวิสุทธรังษี
โรงเรียนวิสุทธรังษี

ที่
รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
7 เกียรติบัตรโรงเรียนธีรศาสตร์ ให้การสนับสนุนโครงการแข่งขันตอบคาถาม
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน ครัง้ ที่ 19 การประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อ
สันติภาพ ครั้งที่ 17 ภายใต้คาขวัญ "A Celebration of Peace" การแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "เชิญพี่ชวนน้องเพื่อนพ้องอ่าน ความรู้เบ่ง
บานด้วยสารานุกรมไทย" ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
8 รางวัลถ้วยคะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันเทควันโด สวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัด และการแข่งขันเพื่อ
คัดตัวแทนจังหวัดราชบุรีเพื่อแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ
9 เกียรติบัตร รางวัล ชนะเลิศ ในการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE
DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2016 รุ่น Teenage อายุระหว่าง 13-24 ปี

จัดโดย/ผู้มอบ/สถานที่
สโมสรไลออนส์
บ้านโป่ง

10 เกียรติบัตร โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงผลงาน TO BE NUMBER
ONE และ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการประกวด
แข่งขัน TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2016
11 ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 6 การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรี โอเพ่น ครั้งที่ 7
เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง วันเสาร์ที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
12 รางวัล ถ้วยคะแนนรวม การแข่งขันเทควันโดรายการชะอา เทควันโด คัพ
ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอา เมื่อวันเสาร์ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2560
13 รางวัล ถ้วยคะแนนรวม TOP TEN อันดับ 1 การแข่งขันเทควันโดอยุธยา
โอเพ่น ครั้งที่ 11 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

รางวัลบุคลากรครู
ที่
ชื่อครู และรางวัล/โอกาสที่ได้รับ
1 นางพรรษา ขันธ์เครือ เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบคาถามาสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อาเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
2 นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันตอบคาถามาสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูน อาเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พาณิชยการเพชรบุรี
เทศบาลเมืองชะอา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย/ผู้มอบ/สถานที่
สโมสรไลออนส์
บ้านโป่ง

สโมสรไลออนส์
บ้านโป่ง

ลาดับ
ชื่อครู และรางวัล/โอกาสที่ได้รับ
ที่
3 นางสาวศตพร ศรีอุทา เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบคาถามาสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูน อาเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
4 นายพรพจน์ ภูสี เกียรติบัตร เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาด
ภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 17 ภายใต้คาขวัญ "A Celebration of
Peace" ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
5

6

จัดโดย/ผู้มอบ/สถานที่
สโมสรไลออนส์
บ้านโป่ง

สโมสรไลออนส์
บ้านโป่ง

นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย เกียรติบัตรได้เข้าร่วมเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
สโมสรไลออนส์
ร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "เชิญพี่ชวนน้องเพื่อนพ้อง
บ้านโป่ง
อ่าน ความรู้เบ่งบานด้วยสารานุกรมไทย" ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล เกียรติบัตร เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วม การ
สานักงานเขตพื้นที่
แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงานมหกรรม การศึกษามัธยมศึกษา เขต
9 sci 2016 "CIVIL-STATE UNITY SA-BAI-DEE BANKHA" ระหว่างวันที่ 4-5 8 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคา
สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา จังหวัดราชบุรี
วิทยา

7

นางธิชญา จิตต์เจริญ เกียรติบัตรได้เข้าร่วมเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน
มหกรรม 9 sci 2016 "CIVIL-STATE UNITY SA-BAI-DEE BANKHA" ระหว่าง
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา จังหวัดราชบุรี

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
8 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคา
วิทยา

8

นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล เป็นครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน SCIENCES SHOW
ระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 เกียรติบัตร
ชนะเลิศโรงเรียนปากท่อพิทยาคม อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
อาเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี

9

นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน SCIENCES
SHOW ระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18
เกียรติบัตรชนะเลิศ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 18 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
อาเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
อาเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี

10

ลาดับ
รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
ที่
11 นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล เป็นครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน ตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อาเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี
12 นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล เป็นครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน เครื่องร่อน
ประเภทร่อนไกล ระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่
18 เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อาเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี
13 นายธนิต สุวรรณลักษณ์ ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม การแข่งขันเทควันโด
เพชรบุรี โอเพ่น ครั้งที่ 7 เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง วันเสาร์
ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
14 นายธนิต สุวรรณลักษณ์ ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม การแข่งขันเทควันโด
อยุธยาโอเพ่น ครั้งที่ 11 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
15 นางสาวอลิสา กุดาศรี ถ้วยรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3375 ขวัญใจแต่งกาย
ย้อนยุคร่วมสมัยไทยนิยม ที่สระน้าศักดิ์สิทธิ์โกสินารายณ์ วันอาทิตย์ที่ 26
กุมภาพันธ์ 2560

จัดโดย/ผู้มอบ/สถานที่
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
อาเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
อาเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สระน้าศักดิ์สิทธิ์โกสิ
นารายณ์

รางวัลนักเรียน
ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

1

นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง

การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ ใน
งานเทควันโดเมืองกาญโอเพ่น ณ
โรงเรียนวิสุทธรังษี

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

2

นายชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

3

ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ ใน
งานเทควันโดเมืองกาญโอเพ่น
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี
การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ ใน
งานเทควันโดเมืองกาญโอเพ่น
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ ใน
งานเทควันโดเมืองกาญโอเพ่น
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี
การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ ใน
งานเทควันโดเมืองกาญโอเพ่น
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

4

ด.ช.ณัฐพัฒน์ นนเนาว์

5

ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

15

ด.ช.ทัตเทพ รุจิประชากร

การแข่งขันกีฬาว่ายน้า ท่าเตะขาฟรีสไตล์
25 เมตร ในงานแข่งขันกีฬาว่ายน้า
เยาวชน ต่อต้านยาเสพติดนครสวรรค์
-ตาคลี เซอร์คิด

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

16

ด.ช.ทัตเทพ รุจิประชากร

การแข่งขันกีฬาว่ายน้า รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬายอดเยี่ยมชาย ในงานแข่งขันกีฬา
ว่ายน้าเยาวชน ต่อต้านยาเสพติด
นครสวรรค์-ตาคลี เซอร์คิด

ชนะเลิศ

ถ้วย

17

ด.ช.รุจิวริทธิ์ รุจิประชากร

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

18

ด.ญ.ชติกาญจน์ ค้าจุน

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

19

ด.ญ.ชติกาญจน์ ค้าจุน

ชนะเลิศ

ถ้วย

28

ด.ญ.วริศรา ประทุมศิริ

การแข่งขันกีฬาว่ายน้า ท่ากรรเชียง
25 เมตร ในงานแข่งขันกีฬาว่ายน้า
เยาวชน ต่อต้านยาเสพติดนครสวรรค์ตาคลี เซอร์คิด
การแข่งขันกีฬาว่ายน้า ท่าฟรีสไตล์ 50
เมตร ในงานแข่งขันกีฬาว่ายน้าเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติดนครสวรรค์-ตาคลี
เซอร์คิด
การแข่งขันกีฬาว่ายน้า รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ในงานแข่งขันกีฬา
ว่ายน้าเยาวชน ต่อต้านยาเสพติด
นครสวรรค์-ตาคลี เซอร์คิด
กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการ
แข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ของกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

29

ด.ญ.กมลชนก ภักดี

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ของกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายบ้านโป่งที่ 4

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

30

ด.ญ.ปวริศา ชลศฤงคาร

กิจกรรมเขียนตามคาบอก ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ของกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายบ้านโป่งที่ 4

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

32

ด.ญ.ชลิษา รัตนโภคากุล

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

33

ด.ญ.วลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล

กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ของกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายบ้านโป่งที่ 4
กิจกรรมเขียนตามคาบอก ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ของกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายบ้านโป่งที่ 4

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

34

ด.ช.รัฐศาสตร์ ปรีชานุมาศ

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

36

ด.ญ.พัชราพร บุญชุ่ม

กิจกรรมแต่งกลอนสี่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ของกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายบ้านโป่งที่ 4
การแต่งกลอนสุภาพ(กลอน8) ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ในการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
พ.ศ. 2559 ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
บ้านโป่งที่ 4

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

37

ด.ญ.ภานรินทร์ ค้าแหวน

38

ด.ญ.ชลันดา ปราดเปรียว

39

ด.ญ.ธนวรรณ จันทร์ประเสริฐ

51

เด็กหญิงวิภาวรรณ ก๊งไฉ่

52

ด.ช.คณินภัทส์ ศรีสกุลกาญจน์

62

ตัวแทนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 10
คน

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

การเขียนเรียงความ ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ในการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
พ.ศ. 2559 ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
บ้านโป่งที่ 4
การคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ใน
การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ของกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ของกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายบ้านโป่งที่ 4
ได้รับรางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจาปี
2559 ประเภท เยาวสตรีสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานวันสตรีไทย ประจาปี 2559

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

รางวัล
เยาวสตรี
ไทยดีเด่น

เกียรติบัตร

ชนะเลิศ

เหรียญ

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

การแข่งขันเทควันโด สวนผึ้งแชมป์เปียน
ชิพ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา
จังหวัด และการแข่งขันเพื่อคัดตัวแทน
จังหวัดราชบุรีเพื่อแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ
ตัวแทนโรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับเลือกเป็น
นักกีฬาจังหวัดราชบุรี เพื่อไปทาการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 2 ในลาดับ
ต่อไป จาก การแข่งขันเทควันโด สวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยนายก
สมาคมกีฬาจังหวัด และการแข่งขันเพื่อ
คัดตัวแทนจังหวัดราชบุรีเพื่อแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ

ได้รับเลือก
เป็น
ตัวแทน

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

63

ตัวแทนกีฬาแห่งชาติ 2 คน

ตัวแทนโรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับเลือกเป็น
นักกีฬาจังหวัดราชบุรี เพื่อไปทาการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 2 ในลาดับ
ต่อไป จาก การแข่งขันเทควันโด สวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยนายก
สมาคมกีฬาจังหวัด และการแข่งขันเพื่อ
คัดตัวแทนจังหวัดราชบุรีเพื่อแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ

ได้รับเลือก
เป็น
ตัวแทน

66

ด.ช.จักรพันธ์ แสงใหญ่

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร
เงินรางวัล

67

ด.ญ.วลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร
เงินรางวัล

80

ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ
ประถมศึกษา ในงานมหกรรม 9 sci
2016 "CIVIL-STATE UNITY SA-BAIDEE BANKHA" ระหว่างวันที่ 4-5
สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา
จังหวัดราชบุรี
การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ
ประถมศึกษา ในงานมหกรรม 9 sci
2016 "CIVIL-STATE UNITY SA-BAIDEE BANKHA" ระหว่างวันที่ 4-5
สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา
จังหวัดราชบุรี
การแข่งขันเทควันโด รายการ ซองคิ
ยองคัพ ครั้งที่ 12 เมื่อวันเสาร์ที่ 13
สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม

ชนะเลิศ

เกียรติ
บัตร/
เหรียญทอง

94

ด.ญ.ธนพรรณ ตัณฑ์ธนศิวะกุล

การแข่งขัน SCIENCES SHOW ระดับ
ประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 18 โรงเรียนปากท่อ
พิทยาคม อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

95

ด.ญ.ศลิษา ฉมาเมธากุล

การแข่งขัน SCIENCES SHOW ระดับ
ประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 18 โรงเรียนปากท่อ
พิทยาคม อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

96

ด.ญ.อารดา มุ่งเครือ

การแข่งขัน SCIENCES SHOW ระดับ
ประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 18 โรงเรียนปากท่อ
พิทยาคม อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

111

ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสวุ รรณ์

การแข่งขันกีฬาเทควันโด อบจ.
พระนครศรีอยุธยา โอเพ่น วันเสาร์ที่ 27
สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชนะเลิศ

เหรียญทอง

125

ด.ญ.รุจิรดา รุจิประชากร

การแข่งขันกีฬาว่ายน้าบอสโกพิทักษ์
แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12

ชนะเลิศ

เหรียญ

134

ด.ช.รุจิรวิทธิ์ รุจิประชากร

การแข่งขันกีฬาว่ายน้าบอสโกพิทักษ์
แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12

ชนะเลิศ

เหรียญ

159

เด็กหญิงชลิษา รัตนโภคากุล

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่ ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

161

เด็กชายธัชพล เจษฎาภูริ

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่
(๔ บท) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66
ประจาปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

ทอง

เกียรติบัตร

162

เด็กหญิงแพรวนิต ช่องวารินทร์

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่
(๔ บท) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66
ประจาปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

169

เด็กหญิงธนพรรณ ตัณฑ์ธนศิวะกุล

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

170

เด็กหญิงศลิษา ฉมาเมธากุล

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

171

เด็กหญิงอารดา มุ่งเครือ

ชนะเลิศ

เกียรติบัตร

175

เด็กหญิงพัชรเนตร ชื่นจารัส

ทอง

เกียรติบัตร

176

เด็กหญิงฐิตวันต์ อวยพร

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่ ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

177

เด็กชายเตชินท์ เรืองจินดา

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

178

เด็กชายจักรพันธ์ แสงใหญ่

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

179

เด็กหญิงวลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล

ทอง

เกียรติบัตร

180

เด็กหญิงกรรวิการ์ รวยศิลป์ธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

181

เด็กหญิงกฤติยา โสภา

ทอง

เกียรติบัตร

182

เด็กหญิงชนกนันท์ ตันติธัญญากร

ทอง

เกียรติบัตร

183

เด็กหญิงตริตาภรณ์ สุวรรณ
ประเสริฐ

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

ทอง

เกียรติบัตร

ทอง

เกียรติบัตร

ทอง

เกียรติบัตร

ทอง

เกียรติบัตร

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

184

เด็กหญิงธัญพิชชา อินทร์เสวก

185

เด็กหญิงธิติสุดา แซ่เท้า

186

เด็กหญิงนันฤทัย กัลปะ

187

เด็กหญิงปุญณิศา บัณฑิตพรรณ

188

เด็กหญิงพิชชากร แหลมแจง

189

เด็กหญิงพิชญ์ชา จันทรางกูล

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

190

เด็กหญิงวัลย์สิกา ทองแจ่ม

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย /
เกียรติบัตร

191

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ทวีสุข

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

192

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ถวิลวัฒนกิจ

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

193

เด็กหญิงเมธาวี มณีศรี

ทอง

เกียรติบัตร

194

เด็กหญิงแวววรรณ บ่อทอง

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

202

เด็กหญิงปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66
ประจาปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

ทอง

เกียรติบัตร

ทอง

เกียรติบัตร

203

204

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
เกียรติบัตร

ทอง

เกียรติบัตร

เด็กหญิงณัฐชา ช่วยชูเชิด

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

208

เด็กหญิงณัฐธิดา วันนิยม

ทอง

เกียรติบัตร

209

เด็กชายปฏิพล สุขสา

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

205

เด็กหญิงชลลดา จันทร์แจ่ม

206

เด็กหญิงณัฐชยา กระแสโสม

207

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

210

เด็กหญิงปิยธิดา ช่วยดี

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
เกียรติบัตร

211

เด็กหญิงมนธิสา กาญจนฉายา

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

212

เด็กหญิงมัลลิกา สุขประเสริฐ

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

213

เด็กหญิงลภัสรดา จิตรานนท์

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

214

เด็กชายสถาพร อร่ามวัตร

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

215

เด็กหญิงอุไรพร แดงสี

216

เด็กหญิงกรณ์พิชชา บุตรธรรม

220

เด็กหญิงศาสตราพิชญา นันทสิริ
ศิลป์

221

เด็กหญิงอนุธิดา เพชรทอง

222

เด็กหญิงธมลวรรณ คาจันทร์

223

เด็กหญิงปฏิญญา ประดับแก้ว

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.
4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา
2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
เกียรติบัตร

ทอง

เกียรติบัตร

ทอง

เกียรติบัตร

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation) ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation) ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทอง

เกียรติบัตร

ทอง

เกียรติบัตร

ทอง

เกียรติบัตร

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
วุฒิบัตร

230

ด.ญ.รุจิรดา รุจิประชากร

การแข่งขันกีฬาว่ายน้าเด็กและเยาวชน
ต้านยาเสพติด นครสวรรค์ ตาคลี เซอร์
กิต ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้าชลาลัย อาเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

1 ทอง 5
ทองแดง

231

ด.ช.รุจิรวิทธิ์ รุจิประชากร

การแข่งขันกีฬาว่ายน้าเด็กและเยาวชน
ต้านยาเสพติด นครสวรรค์ ตาคลี เซอร์
กิต ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้าชลาลัย อาเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

1 ทอง 2
เงิน 3
ทองแดง

วุฒิบัตร

232

ด.ช.ทัตเทพ รุจิประชากร

การแข่งขันกีฬาว่ายน้าเด็กและเยาวชน
ต้านยาเสพติด นครสวรรค์ ตาคลี เซอร์
กิต ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้าชลาลัย อาเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

4 ทอง 2
เงิน 5
ทองแดง

วุฒิบัตร

233

ด.ช.ทัตเทพ รุจิประชากร

การแข่งขันกีฬาว่ายน้าเด็กและเยาวชน
ต้านยาเสพติด นครสวรรค์ ตาคลี เซอร์
กิต ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้าชลาลัย อาเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

นักกีฬา
ยอดเยี่ยม

ถ้วย

234

ด.ญ.ชุติกาญจน์ ค้าจุน

การแข่งขันกีฬาว่ายน้าเด็กและเยาวชน
ต้านยาเสพติด นครสวรรค์ ตาคลี เซอร์
กิต ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้าชลาลัย อาเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

2 ทอง 4
เงิน 3
ทองแดง

วุฒิบัตร

235

ด.ช.ภาสวิชญ์ ไชยวัฒน์

การแข่งขันกีฬาว่ายน้าเด็กและเยาวชน
2 ทองแดง
ต้านยาเสพติด นครสวรรค์ ตาคลี เซอร์
กิต ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้าชลาลัย อาเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วุฒิบัตร

ชนะเลิศ

237

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
ประจาปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559
เด็กหญิงธนพรรณ ตัณฑ์ธนศิวะกุล การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
วุฒิบัตร

ชนะเลิศ

วุฒิบัตร

238

เด็กหญิงศลิษา ฉมาเมธากุล

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ชนะเลิศ

วุฒิบัตร

239

เด็กหญิงอารดา มุ่งเครือ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ชนะเลิศ

วุฒิบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

236

เด็กหญิงชลิษา รัตนโภคากุล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

240

เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

241

เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ

242

เด็กหญิงณัฐชยา กระแสโสม

243

เด็กหญิงณัฐชา ช่วยชูเชิด

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่
66 ประจาปีการศึกษา 2559 สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา
2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่
16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2559

ชนะเลิศ

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
วุฒิบัตร

ชนะเลิศ

วุฒิบัตร

ชนะเลิศ

วุฒิบัตร

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ชนะเลิศ

วุฒิบัตร

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

ลาดับ
ที่
244

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล
เด็กหญิงณัฐธิดา วันนิยม

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี

ชนะเลิศ

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
วุฒิบัตร

ผลการ
แข่งขัน

ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

245

เด็กชายปฏิพล สุขสา

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม 2559

ชนะเลิศ

วุฒิบัตร

246

เด็กหญิงปิยธิดา ช่วยดี

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ชนะเลิศ

วุฒิบัตร

247

เด็กหญิงมนธิสา กาญจนฉายา

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ชนะเลิศ

วุฒิบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

248

เด็กหญิงมัลลิกา สุขประเสริฐ

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ชนะเลิศ

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
วุฒิบัตร

249

เด็กหญิงลภัสรดา จิตรานนท์

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ชนะเลิศ

วุฒิบัตร

250

9. เด็กชายสถาพร อร่ามวัตร

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ชนะเลิศ

วุฒิบัตร

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

251

10. เด็กหญิงอุไรพร แดงสี

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ป.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัด
จันทบุรี ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ชนะเลิศ

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
วุฒิบัตร

252

เด็กหญิงชลดา ชื่นใจ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี

เงิน

วุฒิบัตร

เงิน

วุฒิบัตร

เงิน

วุฒิบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

253

เด็กหญิงปวันรัตน์ เพียงวัน

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

254

3. เด็กหญิงแทนตะวัน ธีระภาต

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

255

เด็กหญิงกนกวรรณ ต้อมคา

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2559

เงิน

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
วุฒิบัตร

256

เด็กชายนิธพัฒน์ แสงมาลา

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2559

เงิน

วุฒิบัตร

257

เด็กชายนิธิวัฒน์ จงวิจิตร

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2559

เงิน

วุฒิบัตร

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

258

เด็กชายภูวเดช ดอกกลอย

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2559

เงิน

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
วุฒิบัตร

259

เด็กหญิงศศิกานต์ โพธินันทวงศ์

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2559

เงิน

วุฒิบัตร

260

เด็กหญิงศิวพรรณ ตัณฑ์ธนศิวะกุล การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2559

เงิน

วุฒิบัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

ลาดับ
ที่
261

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล
เด็กชายสิทธิพันธุ์ รามัญ

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี

เงิน

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
วุฒิบัตร

เงิน

วุฒิบัตร

เงิน

วุฒิบัตร

เงิน

วุฒิบัตร

ผลการ
แข่งขัน

ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

262

เด็กชายสุทธิพจน์ ม่วงเจริญ

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

263

เด็กชายอภิชัย วันนิยม

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

264

เด็กหญิงเบญจวรรณ ต้อมคา

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรี โอเพ่น
ครั้งที่ 7 เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิง
แชมป์ภาคกลาง วันเสาร์ที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเพชรบุรี
การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรี โอเพ่น
ครั้งที่ 7 เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิง
แชมป์ภาคกลาง วันเสาร์ที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเพชรบุรี

ชนะเลิศ

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
เหรียญ

ชนะเลิศ

เหรียญ

เด็กหญิงนีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรี โอเพ่น
ครั้งที่ 7 เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิง
แชมป์ภาคกลาง วันเสาร์ที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเพชรบุรี

ชนะเลิศ

เหรียญ

268

เด็กหญิงธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรี โอเพ่น
ครั้งที่ 7 เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิง
แชมป์ภาคกลาง วันเสาร์ที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พาณิชยการเพชรบุรี

ชนะเลิศ

เหรียญ

275

เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560

ชนะเลิศ

โล่/เกียรติ
บัตร

276

นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง

ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น
คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2560

ได้รับ
คัดเลือก

โล่/เกียรติ
บัตร

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

265

นายชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์

266

เด็กหญิงนฤมล แซ่ตั้น

267

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

277

เด็กหญิงณัฐชยา กระแสโสม

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

รางวัล
ระดับ
เหรียญเงิน

278

เด็กหญิงณัฐชา ช่วยชูเชิด

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

รางวัล เกียรติบัตร
ระดับ
เหรียญเงิน

279

เด็กหญิงณัฐธิดา วันนิยม

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

รางวัล เกียรติบัตร
ระดับ
เหรียญเงิน

280

เด็กชายปฏิพล สุขสา

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

รางวัล เกียรติบัตร
ระดับ
เหรียญเงิน

281

เด็กหญิงปิยธิดา ช่วยดี

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

รางวัล เกียรติบัตร
ระดับ
เหรียญเงิน

282

เด็กหญิงมนธิสา กาญจนฉายา

รางวัล เกียรติบัตร
ระดับ
เหรียญเงิน

283

เด็กหญิงมัลลิกา สุขประเสริฐ

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
เกียรติบัตร

ลาดับ
ที่

รางวัล เกียรติบัตร
ระดับ
เหรียญเงิน

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

284

เด็กหญิงลภัสรดา จิตรานนท์

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

รางวัล
ระดับ
เหรียญเงิน

285

เด็กชายสถาพร อร่ามวัตร

รางวัล เกียรติบัตร
ระดับ
เหรียญเงิน

286

เด็กหญิงอุไรพร แดงสี

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble ป.1-ม.3) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

287

นายชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์

288

เด็กหญิงนฤมล แซ่ตั้น

289

เด็กชายพสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์

316

เด็กชายศุภมิตร ทรัพย์เย็น

317

เด็กหญิงพรนภา แซ่ตัน

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
เกียรติบัตร

ลาดับ
ที่

รางวัล เกียรติบัตร
ระดับ
เหรียญเงิน

การแข่งขันเทควันโดรายการ ชะอาเท
ชนะเลิศ
ควันโดคัพ ครั้งที่5 ชิงถ้วยนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองชะอา เมื่อวันเสาร์ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2560
การแข่งขันเทควันโดรายการ ชะอาเท
ชนะเลิศ
ควันโดคัพ ครั้งที่5 ชิงถ้วยนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองชะอา เมื่อวันเสาร์ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2560
การแข่งขันเทควันโดรายการ ชะอาเท
ชนะเลิศ
ควันโดคัพ ครั้งที่5 ชิงถ้วยนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองชะอา เมื่อวันเสาร์ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2560
การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น ชนะเลิศ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15

เหรียญ/
เกียรติบัตร

การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15

โล่/เงิน
รางวัล

ชนะเลิศ

เหรียญ/
เกียรติบัตร

เหรียญ/
เกียรติบัตร

โล่/เงิน
รางวัล

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

318

เด็กหญิงณัฐชา เห็นประเสริฐ

319

เด็กหญิงณัฐฎากรณ์ วงษา

320

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองแจ่ม

321

เด็กหญิงบุญญาพร ชื่นใจ

322

เด็กหญิงสลิลลา ลีลาเฉลิมพล

323

เด็กหญิงภัคกร จันทร์ดี

324

เด็กหญิงทอฝัน ยั่งยืน

325

เด็กชายอาชัช ยั่งยืน

326

เด็กชายธนพัฒน์ เห็นประเสริฐ

327

เด็กชายสุธินันท์ มีเย็น

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15
การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15
การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15
การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15
การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15
การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15
การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15
การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15
การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15
การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15

ผลการ
แข่งขัน
ชนะเลิศ

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
โล่/เงิน
รางวัล

ชนะเลิศ

โล่/เงิน
รางวัล

ชนะเลิศ

โล่/เงิน
รางวัล

ชนะเลิศ

โล่/เงิน
รางวัล

ชนะเลิศ

โล่/เงิน
รางวัล

ชนะเลิศ

โล่/เงิน
รางวัล

ชนะเลิศ

โล่/เงิน
รางวัล

ชนะเลิศ

โล่/เงิน
รางวัล

ชนะเลิศ

โล่/เงิน
รางวัล

ชนะเลิศ

โล่/เงิน
รางวัล

ลาดับ
ที่

ชื่อนักเรียนผู้รับรางวัล

328

เด็กหญิงปวริศา ชลศฤงคาร

329

เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

330

เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

330

เด็กหญิงนฤมล แซ่ตั้น

330

เด็กหญิงนีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

330

เด็กชายพีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

330

เด็กชายนนทกร อ่อนละมัย

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
การประกวดร้องเพลงระบบหมู่ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายการไบเบิ้ล
คอนเทสต์ครั้งที่ 15
การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ของ ม.สวนดุสิต

ผลการ
แข่งขัน
ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

การแข่งขันเทควันโดอยุธยาโอเพ่น ครั้งที่ ชนะเลิศ
11 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
การแข่งขันเทควันโดอยุธยาโอเพ่น ครั้งที่ ชนะเลิศ
11 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
การแข่งขันเทควันโดอยุธยาโอเพ่น ครั้งที่ ชนะเลิศ
11 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
การแข่งขันเทควันโดอยุธยาโอเพ่น ครั้งที่ ชนะเลิศ
11 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
การแข่งขันเทควันโดอยุธยาโอเพ่น ครั้งที่ ชนะเลิศ
11 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

โล่ / ถ้วย
/ เกียรติ
บัตร
โล่/เงิน
รางวัล
เกียรติ
บัตร/เงิน
รางวัล
3000
เหรียญ /
เกียรติบัตร
เหรียญ /
เกียรติบัตร
เหรียญ /
เกียรติบัตร
เหรียญ /
เกียรติบัตร
เหรียญ /
เกียรติบัตร

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดีเยียม

มาตรฐานที ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือสารและการคิดค่านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลียนความ
ดีเยียม
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ดีเยียม
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดี
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ดี
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท่างาน
ดีเยียม
๑.๒ คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรียน
ดีเยี่ยม
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีดีตามทีสถานศึกษาก่าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
ดีเยียม
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒. ความภูมิใจในท้องถินและความเป็นไทย
ดีเยียม
๓. การยอมรับทีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ดีเยียม
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ดีเยียม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ดีเยี่ยม
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีสถานศึกษาก่าหนดชัดเจน
ดีเยียม
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดีเยียม
๒.๑ การวางแผนและด่าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเน้นคุณภาพของผู้เรียน
ดีเยียม
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด่าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและด่าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทาง
ดีเยียม
วิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ดีเยียม
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเอื้อต่อ
ดีเยียม
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
ดีเยียม
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การก่ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ดีเยียม
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ
ดี
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนทีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ดีเยียม
๒. การจัดการเรียนการสอนทียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิน
ดี
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ดีเยียม

มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในทีมีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิงขึ้น
มาตรฐานที่ ๕ การศึกษาคาทอลิก
๑. ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก
๑) มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล
๒) มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร
๓) มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯของฝ่ายอบรมศึกษา
๔) มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก

สรุปภาพรวม

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยียม
ดีเยี่ยม
ดีเยียม

ระดับ 3 ดี

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส่าคัญทีโรงเรียนจะต้องน่าไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพือสรุปน่าไปสู่การเชือมโยงหรือสะท้อนภาพความส่าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5 ปี และ
น่าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น จากผลการด่าเนินงานของสถานศึกษา
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนอ่านออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรู้ตาม
สามารถเขียนเพือการสือสารได้ทุกคน สามารถใช้
หลักสูตร ๘ กลุ่มสาระ นักเรียนได้ระดับผล
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เข้า
การเรียน ๓-๔ โดยเฉพาะกลุ่มสาระทีท่าให้
ร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ค่าเฉลียโดยรวมให้ต่าลง
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ส่งผลให้มีคะแนนเฉลียผล
- ผลสัมฤทธิร์ ะดับชาติ O-NET ระดับชั้น ป.๖
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( Oและ ม.๓ จัดโครงการพิเศษ เป้าหมายให้มี
net ) สูงกว่าระดับชาติ นักเรียนทีจบหลักสูตร ชั้น
พัฒนาการสูงขึ้นและสูงกว่าระดับประเทศแต่
มัธยมศึกษาปีที 3 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับสามัญ
ละวิชาทีจัดสอบ
ศึกษา อาชีวศึกษา และ ประกอบอาชีพได้ นักเรียน
- การประเมินคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ระดับดี
มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ มีค่านิยมทีดี มีความเป็น
เยียมให้เป็นแบบอย่างทีดี และ มีจ่านวนมาก
ไทย มีวัฒนธรรม รู้จักเข้าร่วมขนบธรรมเนียม
ขึ้น
ประเพณี ภูมิใจในชาติ และท้องถิน ได้การเลี้ยงดูจาก
- พัฒนาวิธีการประเมินและการช่วยเหลือ
ครอบครัว มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม
นักเรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย ด้าน
อยู่ในสิงแวดล้อมทีดี
ลักษณะจิตสังคม ด้วยการดูแลน้่าหนักและ
ส่วนสูง ในสภาวะสมส่วน สมรรถภาพทาง
กายระดับดี และ ผลการประเมิน SDQ กลุ่ม

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา
ปกติ

 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของ
 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ไม่มี
ระบบ และมีแผนบริหารความเสียง เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่มงานเพือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก่าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทีชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ่าปี ทีสอดคล้องกับการจัด
การศึกษาสภาพปัญหา การพัฒนา และนโยบาย
การศึกษา ทีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดกาเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
การด่าเนินการนิเทศ ก่ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด่าเนินงานและจัดท่ารายงานผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพือ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
สาคัญ
ครูใช้นวัตกรรมระบบเรียนรู้ในการปฏิบัติการ
การจั ด กิ จ กรรมที เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นได้
เรียนการสอน ด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียนส่ารวจความ เรี ย นรู้โดยการคิ ด ปฏิ บั ติ จ ริง ด้ ว ยวิ ธี ก ารน่ า ภู มิ
ต้องการ ความสนใจก่อนการออกแบบกิจกรรมการ ปัญญาท้องถินแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย ให้เข้ามา
เรียนรู้ โดยเน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
มีส่ ว นร่ว มในการจัดกิ จกรรมให้ นั กเรีย นได้ เรีย นรู้
การคิด ได้ปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้
ควรฝึกให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้และน่าไปใช้พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ตนเองน่าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
ความรู้จากสือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนือง
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมทีเอื้อต่อการเรียนรู้และผลงานวิจัย
ในชั้นเรียนของครูทุกคน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เลือกแหล่งเรียนรู้ในการทัศนศึกษา อย่างมีเหตุผล
และเป็นประชาธิปไตย ได้สรุปองค์ความรู้ทีได้รับมา
แลกเปลียนเรียนรู้ ผ่านการสอบวัดประเมินตาม
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื่อการ
พัฒนาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
มีการก่ากับ ติดตามผลการด่าเนิ นงานตลอดปี
พัฒนาเครืองมือในการเก็บข้อมูลให้มี
การศึกษา
ประสิทธิภาพ จะท่าให้สะดวกต่อการจัดท่า
สารสนเทศ
 ด้านการศึกษาคาทอลิก
 ด้านการศึกษาคาทอลิก
นักเรียนคาทอลิกรวมเป็นหนึงเดียวในความ
เพิมบรรยากาศแห่งการเป็นสถานศึกษา
เชือ ศรัทธา มีความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศ คาทอลิกให้มากขึ้น เช่นรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ ป้ายนิเทศ
ข่าวดีใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า บนพื้นฐานของความ พระวาจา
เคารพซึงกันและกัน สร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์
ร่วมมือและแบ่งปันซึงกันและกัน โดยวิธีการศาสน
สัมพันธ์ในโรงเรียน
แนวทางพัฒนาในอนาคต
1. จัดกิจกรรมหรือมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตามหลักสูตร และ
ระดับชาติ เน้นการพัฒนาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจนขึ้น
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโดยส่งเข้ารับการอบรม สัมมนาแลกเปลียนเรียนรู้ในหน้าที
หรืองานทีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการน่าไปใช้และผลทีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนือง
3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. การสร้างข้อสอบทีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน NT ,
O-NET และ PISA
2. การสร้างเครืองมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมทีดีของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ
สภาพจริงของผู้เรียน และ เกิดความเชือมันในผลการประเมิน
3. การพัฒนาครูโดยเปิดโอกาสให้เป็นผู้น่าการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน

บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1. ปรัชญาของโรงเรียน
คุณธรรม
นาวิชา

“คุณธรรมนำวิชำพัฒนำสุข”“Morality Generates Wisdom and Happiness”
หมำยถึง
คุณธรรมพื้นฐำนของมนุษย์ คุณธรรมทำงศำสนำและคุณธรรมเทววิทยำ
หมำยถึง

กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำร แสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำงำนอำชีพและ
คุณภำพชีวิตส่วนตนสำมำรถเผชิญควำมเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเท่ำทัน
ชำญฉลำด และเป็นประชำธิปไตย

พัฒนาสุข

หมำยถึง

สำมำรถนำควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับไป
พัฒนำตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติให้มีควำมสุข

2. สัญลักษณ์และความหมายของตราโรงเรียน
กางเขนและแสงสว่าง

หมำยถึง คุณธรรมแห่งศำสนำเป็นควำมสำคัญยิ่งกว่ำสิ่งอื่นใด ซึ่งจะเป็น
หนทำงที่จะส่องทำงชีวิตของมนุษย์ให้พบควำมสุขอันแท้จริง

มือถือคบเพลิงที่ลุกโชติช่วง หมำยถึง พลังอันเข้มแข็ง และควำมมั่นใจที่พร้อมจะต่อสู้กับอุปสรรค และ
ควำมยำกลำบำกต่ำง ๆ
หนังสือที่เปิดออก
สีประจาโรงเรียน

หมำยถึง สรรพศำสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำรงชีวิต
สีขาว - นาเงิน

ดอกไม้ประจาโรงเรียน

มงคลความหมาย
นับเป็นพันธุ์ไม้ที่มีควำมโดดเด่น เพรำะดอกจะมีสีสดสวย และมีกลีบดอกบำงเบำ ผู้ที่พบเห็นจะเกิดควำม
สบำยใจ ทำให้มีควำมสดใส ร่ำเริง และมีชีวิตที่เฟื่องฟูรุ่งเรือง เช่นเดียวกับกำรเติบโตของเฟื่องฟ้ำ
3. คาขวัญโรงเรียน
เรียนดี
เรียนดี

มีวินัย นาใจนักกีฬา ใฝ่หาคุณธรรม

หมำยถึง

นักเรียนมีควำมรู้พื้นฐำนตำมหลักสูตรในแต่ละชั้นปี และมีผล
กำรเรียนผ่ำนเกณฑ์

มีวินัย

หมำยถึง

นักเรียนปฏิบัติตำมระเบียบวินัยของโรงเรียน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงมีควำมสุข

นาใจนักกีฬา

หมำยถึง

นักเรียนรู้จักตนเอง ยอมรับผู้อื่น และ รู้รักสำมัคคี

ใฝ่หาคุณธรรม

หมำยถึง

นักเรียนดำรงชีวิตด้วยคุณธรรมพื้นฐำน คือรอบคอบ กล้ำหำญ
มัธยัสถ์ และ ยุติธรรม

4. วิสัยทัศน์
โรงเรียนธีรศำสตร์มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มี มีคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสำธำรณะ สร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ดำเนินชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข

5. พันธกิจ (มาจากตราสารจัดตัง หมวดที่ 2 ข้อ 5 )
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

เพื่อจัดกำรศึกษำขั้นปฐมวัยศึกษำและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ นอก
ระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำใน
รูปแบบ ประเภท และระดับกำรศึกษำต่ำงๆ ตำมที่โรงเรียนเอกชนสำมำรถจัดกำรศึกษำได้ตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมทะนุบำรุงกิจกำรทำงด้ำนศำสนำ และจัดกำรศึกษำตำมพันธกิจกำรศึกษำคำทอลิกเพื่อ
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับกำรอภิบำลด้ำนจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตำมหลักธรรม
ของศำสนำและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำม
เพื่อจัดกำรศึกษำรวมทั้งจัดกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีควำมรู้ และทักษะในกำรประกอบอำชีพและ
พัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ
เพื่อให้บริกำรสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรศึกษำ หรือกิจกำรที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริกำรอื่นให้แก่
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น อุปกรณ์กำรศึกษำ สถำนที่
อำหำร สุขภำพอนำมัย รถรับ-ส่งนักเรียน กำรดนตรี กำรกีฬำ สระว่ำยน้ำและศำสนสถำน เป็นต้น
เพื่อจัดกำรศึกษำอบรมแก่เยำวชน และบุคคลที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ หรือผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้
ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ มีกำรศึกษำอบรมที่ดี และได้ฝึกฝนพัฒนำทักษะชีวิตอย่ำงเหมำะสม
เพื่อให้บริกำรที่พักอำศัย แก่ นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่
เพื่อระดมทรัพยำกรให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็น
ตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ
เพื่อดำเนินกำรทำนิติกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโรงเรียนตำมที่กฎหมำยอนุญำตให้กระทำได้
เช่น กำรกู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ กำรจำนอง จำนำ กำรให้ได้มำหรือ
จำหน่ำยออกไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์ หรือสังหำริมทรัพย์

6. เป้าหมาย
(1) ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ
(2) ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
(3) ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
(4) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมี สติสม
เหตุผล
(5) ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร
(6) ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ
สุจริต
(7) ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
(8) ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

(9) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล
(10) สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
(11) สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
(12) สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
(13) สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
(14) กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
(15) กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริม
สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น
(16) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำไทย ทักษะกำรคิดคณิตศำสตร์
7. เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาพความสาเร็จ และผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำยที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ
สภำพ
ยุทธศำสตร์ (ข้อที่)

ควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

(ร้อยละ)
1 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกกำลังกำย สม่ำเสมอ

95

วิชำกำร

2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน

95

วิชำกำร

3 ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่

95

วิชำกำร

4 เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม

95

วิชำกำร

5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

95

วิชำกำร

6 สร้ำงผลงำนจำกเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/ นำฏศิลป์ กีฬำ/

95

วิชำกำร

เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ

นันทนำกำร ตำมจินตนำกำร

เป้ำหมำยที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
สภำพ
ยุทธศำสตร์

ควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

(ร้อยละ)
7 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร

95

วิชำกำร

8 เอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

95

วิชำกำร

9 ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง

95

วิชำกำร

10 ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม

95

วิชำกำร

เป้ำหมำยที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
สภำพ
ยุทธศำสตร์

ควำมสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)

11 มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุดแหล่ง

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

13 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน

95

วิชำกำร

14 ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และนำเสนอผลงำน

95

วิชำกำร

เรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ รอบตัว
12 มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถำมเพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้
เพิ่มเติม

เป้ำหมำยที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ
สมเหตุผล
สภำพ
ยุทธศำสตร์

ควำมสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)

15 สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียน

95

วิชำกำร

16 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง

95

วิชำกำร

17 กำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ

95

วิชำกำร

18 มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ

95

วิชำกำร

ตำมควำมคิดของตนเอง

เป้ำหมำยที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร
สภำพ

ยุทธศำสตร์

ควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

(ร้อยละ)

19 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์

95

วิชำกำร

20 ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำม เกณฑ์

95

วิชำกำร

21 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์

95

วิชำกำร

22 ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์

95

วิชำกำร

เป้ำหมำยที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อำชีพสุจริต
สภำพ

ยุทธศำสตร์

ควำมสำเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

(ร้อยละ)

23 วำงแผนกำรทำงำนและดำเนินกำรจนสำเร็จ

95

วิชำกำร

24 ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของตนเอง

95

วิชำกำร

25 ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

95

วิชำกำร

26 มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพทีตนเองสนใจ

95

วิชำกำร

เป้ำหมำยที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
สภำพ
ยุทธศำสตร์

ควำมสำเร็จ
(ร้อยละ)

27 ครูมีกำรกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ

ผู้รับผิด
ชอบ

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

กระบวนกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
28 ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน
29 ครูออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ
30 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรนำบริบทและภูมิปัญญำ
ของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้
31 ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ของผู้เรียน
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
32 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียน
และคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค
33 ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน
34 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ ดีของ
สถำนศึกษำ
35 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำเต็ม
ควำมสำมำรถ

เป้ำหมำยที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
สภำพ
ยุทธศำสตร์

ควำมสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)

36 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้นำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน

95

บุคคล

37 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมิน

95

บุคคล

95

บุคคล

95

บุคคล

40 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ

95

บุคคล

41 ผู้บริหำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัด

95

บุคคล

หรือผลกำรวิจัย เป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร
38 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติกำร
39 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำย
อำนำจ

กำรศึกษำเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ
เป้ำหมำยที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศำสตร์
42 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบกำหนด
43 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำกำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำร

สภำพ
ควำมสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)
95
บริหำรทั่วไป
95

บริหำรทั่วไป

95

บริหำรทั่วไป

ดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
44 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ

เป้ำหมำยที่10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
ยุทธศำสตร์
45 หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
46 จัดรำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด

สภำพ
ควำมสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)
95
วิชำกำร
95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

ควำมสำมำรถและควำมสนใจ
47 จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร
ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน
48 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
49 นิเทศภำยใน กำกับ ติดตำมตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงสม่ำเสมอ
50 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน
เป้ำหมำยที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
ยุทธศำสตร์
51 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่ง

สภำพ
ควำมสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)
95
บริหำรทั่วไป

อำนวยควำมสะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
52 จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของ

95

บริหำรทั่วไป

95

บริหำรทั่วไป

ผู้เรียน
53 จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เป้ำหมำยที่ 12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
ยุทธศำสตร์
54 กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
55 จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่

สภำพ
ควำมสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)
95
วิชำกำร
95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

95

วิชำกำร

มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
56 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
57 ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
58 นำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
59 จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน

เป้ำหมำยที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์
60 มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์

สภำพ
ควำมสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)
95
วิชำกำร

จำกแหล่งเรียนรู้ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
61 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

95

วิชำกำร

เป้ำหมำยที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
ยุทธศำสตร์
62 จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์

สภำพ
ควำมสำเร็จ
(ร้อยละ)
95

ผู้รับผิดชอบ
จิตตำภิบำล

ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ
63 ผลกำรดำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ ปรัชญำ

95

จิตตำภิบำล

และจุดเน้นของสถำนศึกษำ
เป้ำหมำยที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริม
สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น
ยุทธศำสตร์
64 จัดโครงกำร กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบำยจุดเน้นตำมแนวทำง

สภำพ
ควำมสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)
95
บริหำรทั่วไป

ปฏิรูปกำรศึกษำ
65 มีผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย

95

บริหำรทั่วไป

เป้ำหมำยที่ 16 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำไทย ทักษะกำรคิดคณิตศำสตร์
ยุทธศำสตร์
66 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำไทยเป็นไปตำมเกณฑ์ที่

สภำพ
ควำมสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)
95
วิชำกำร

กำหนด
67 ผลกำรประเมินทักษะกำรคิดคณิตศำสตร์เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด

95

วิชำกำร

8. มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนธีรศาสตร์
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนธีรศาสตร์ พ.ศ. 2560
มีจำนวน 5 มำตรฐำน คือ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
มำตรฐำนที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำคำทอลิก
มีรายละเอียด ดังนี
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ
3) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
4) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ
6) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรทำงำน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1.กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
2.กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ทุก
กลุ่มเป้ำหมำย และ ดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม

2) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
3) กำรวำงแผนและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ
4) กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง
มีคุณภำพ
3. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพและได้มำตรฐำน
4. กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
กำรใช้ระบบประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 5 การจัดการศึกษาคาทอลิก
1.ระบบกำรจัดกำรศึกษำแบบคำทอลิก
๑) มีฝ่ำยหรืองำนจิตตำภิบำล
๒) มีกำรบูรณำกำรคุณค่ำพระวรสำร
๓) มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯของฝ่ำยอบรมศึกษำ
๔) มีกำรจัดบรรยำกำศคำทอลิก

เชื่อมโยง โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560 กับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2560
มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำร
คิดคำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ
อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ
3) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำร
4) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำร
สอบวัดระดับชำติ
6) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำร
ทำงำน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำ
กำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
ควำมหลำกหลำย
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม

โครงการตามแผนฯ ปีการศึกษา 2560

1.
2.
3.
4.
5.

โครงกำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสำระ
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้สู่ CEFR
โครงกำรผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่ชุมชน
โครงกำรผลิตภัณฑ์งำนสำน
โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนลูกเสือ
เนตรนำรี และยุวกำชำด
6. โครงกำรส่งเสริมงำนบริกำรแนะแนว

1.
2.
3.
4.

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพนักเรียน
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงกำรคนดีศรีธีรศำสตร์
โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนลูกเสือ เนตรนำรี
และยุวกำชำด (งำนเข้ำค่ำยฯ)
5. โครงกำรผลิตภัณฑ์งำนสำน
6. โครงกำรธีรศำสตร์เกมส์
7. โครงกำรอนุรักษ์วันสำคัญ
8. โครงกำรธรรมศึกษำตรี โท เอก
9. โครงกำรระเบียบวินัย
10. โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓
11. โครงกำรแบ่งปันด้วยจิตอำสำแห่งรักและรับใช้
12. โครงกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
13. โครงกำรรักษ์ภำษำไทย
14. โครงกำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษำสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
15. โครงกำรวันกตัญญู

มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน

โครงการตามแผนฯ ปีการศึกษา 2560

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำ
กำหนดชัดเจน
2. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
1) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้น
คุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
และดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
2) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกร
ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
3) กำรวำงแผนและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำง
เป็นระบบ
4) กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
และสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ
3. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน
4. กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ

1. โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
2. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพงำนวิชำกำร
3. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
บุคลำกรสู่ครูมืออำชีพยุคศตวรรษที่ ๒๑
4. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพงำนธุรกำร
5. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ
และเทคโนโลยี
6. โครงกำรสำยสัมพันธ์บ้ำนและโรงเรียน
7. โครงกำรส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในโรงเรียน
8. โครงกำรห้องเรียนสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
9. โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน
10. โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจ
11. โครงกำรพักสักนิดชีวิตยืนนำน
12. โครงกำรสุขภำพดี ชีวีมีสุข
13. โครงกำรอำคำรเรียน อำคำรประกอบ
14. โครงกำรจัดภูมิทัศน์ภำยในภำยนอกโรงเรียน
15. โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
16. โครงกำรสุขำภิบำลน้ำดื่มน้ำใช้
17. โครงกำรติดตำมกำรดำเนินโครงกำรด้ำน
งบประมำณ
18. โครงกำรติดตำมกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
และค่ำธรรมเนียมอื่น

มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน

โครงการตามแผนฯ ปีการศึกษา 2560

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 1. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพงำนวิชำกำร
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.1 งำนพัฒนำหลักสูตร
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
1.2 งำนระบบเรียนรู้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.3 งำนประเมินผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรำยวิชำ
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
2. โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนลูกเสือ
และท้องถิ่น
เนตรนำรี และยุวกำชำด
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
3. โครงกำรส่งเสริมงำนบริกำรแนะแนว
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
4. โครงกำรแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำ ปลูกควำมรู้
5. โครงกำรทัศนศึกษำ
6. โครงกำรเปิดบ้ำนวิชำกำรคำรำวำนควำมรู้
7. โครงกำรเพำะพันธุ์ปัญญำ
8. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรวัดและ
ประเมินผลสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์

มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน
มาตรฐานที่ 5 การจัดการศึกษาคาทอลิก
1) มีฝ่ำยหรืองำนจิตตำภิบำล
2) มีกำรบูรณำกำรคุณค่ำพระวรสำร
3) มีแผนพัฒนำที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของ
ฝ่ำยกำรอบรมกำรศึกษำ
4) มีกำรจัดบรรยำกำศคำทอลิก

โครงการตามแผนฯ ปีการศึกษา 2560
1. โครงกำรส่งเสริมระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน

โครงการตามแผนฯ ปีการศึกษา 2560
1. โครงกำรชุมชนศิษย์พระคริสต์
2. โครงกำรสนำมแพร่ธรรม
3. โครงกำรแบ่งปันด้วยจิตอำสำแห่งรักและรับใช้

บทที่ 3
รายละเอียดโครงการ
1. สรุปโครงการ งาน กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2560

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ระดับประถม
ที่

โครงการ

1

โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ (ประถม-มัธยม)

2

โครงการรักษ์ภาษาไทย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ที่ดาเนินการ

โรงเรียน

ภายนอก

14 ก.พ.61

20,000

-

พรรณทิพย์

ตลอดปี

2,000

-

จิราภร

2.1 งานวันสุนทรภู่

26 มิ.ย.60

1,000

-

จิราภร

2.2 งานวันภาษาไทยแห่งชาติ

27 ก.ค.60

1,000

-

จิราภร

2.3 งานบันทึกรักการอ่าน Love To Learn

ตลอดปี

-

-

จิราภร

3

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

19 ส.ค.60

3,000

-

สุคนธา

4

โครงการวันเปิดบ้านวิชาการ คาราวาน ความรู้

23 ม.ค. 61

20,000

-

ปัทมา

5

โครงการผลิตภัณฑ์พอเพียง เคียงคู่ชุมชน

ตลอดปี

-

94,725

ดุษณีย์

5.1 งานผลิตภัณฑ์ชนั้ เรียน

ตลอดปี

-

-

ดุษณีย์

5.2 งานผลิตภัณฑ์งานสาน

ตลอดปี

-

94,725

ดุษณีย์

โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ

ตลอดปี

5,200

-

พรรษา

6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตลอดปี

650

-

จิราภร

6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ตลอดปี

650

-

วรรณี

6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตลอดปี

650

-

ปัทมา

6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตลอดปี

650

-

สุคนธา

6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ตลอดปี

650

-

สุวัฒน์

6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตลอดปี

650

-

ธนิต

6.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตลอดปี

650

-

พรรณทิพย์

6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี

ตลอดปี

650

-

ดุษณีย์

6

ที่

โครงการ

7

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ที่ดาเนินการ

โรงเรียน

ภายนอก

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ(ประถม)

ตลอดปี

12,000

-

พรรษา

7.1 งานหลักสูตรสถานศึกษา

ตลอดปี

4,000

-

พรรษา

ตลอดปี
ตลอดปี

4,000
4,000

-

พรรษา
พรรษา

7.2 งานระบบเรียนรู้
7.3 งานประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา
8

วัน/เดือน/ปี

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ เนตรนารี
และ ยุวกาชาด
8.1 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ป.

ตลอดปี

-

10,000

221,025

ธนิต

3 ต.ค. 60

-

36,400

ปทิตตา

8.2 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ป.2

3 ต.ค. 60

-

37,100

อัญชลี

8.3 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ป.3

3 ต.ค. 60

-

37,100

สุดารัตน์

4-5 ต.ค. 60

-

36,225

ดุษณีย์

4-5 ต.ค. 60

-

37,100

ศตพร

10-12 ธ.ค. 60

-

37,100

มัณฑนา

8.7 งานกองลูกเสือโรงเรียน

ตลอดปี

7,000

-

ธนิต

8.8 งานวันสาคัญทางลูกเสือ

มิ.ย-ก.ค.60

3,000

-

ธนิต

-

208,395

สุวัฒน์

-

วรรณี

8.4 งานค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.4
8.5 งานค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชัน้ ป.5
8.6 งานค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ป.6

9

โครงการทัศนศึกษา 165 บาท/คน

10

โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้

6-8 ก.ย. 60

2,000

ตลอดปี

74,200

รวมงบประมาณงานวิชาการระดับประถม

524,145

ระดับมัธยม
ที่
1

โครงการ
โครงการธรรมศึกษา ตรี โท เอก
1.1 งานการเรียนการสอนธรรมศึกษา
2.2 งานสอบธรรมสนามหลวง

2

โครงการรักษ์ภาษาไทย
2.1 งานวันสุนทรภู่
2.2 งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
2.3 งานบันทึกรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียน

ภายนอก

10,000

-

ประไพ

8,000

-

ประไพ

2,000

-

ประไพ

-

กังสดาล

1,500

-

กังสดาล

27 ก.ค. 60
500
ตลอดปี
-

-

กังสดาล

พ.ค.-ธ.ค.

60

15 มิ.ย. 60
พ.ย.-ธ.ค.

60

ตลอดปี
26 มิ.ย. 60

2,000

-

กังสดาล

ที่

โครงการ

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

3

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18-20

4

โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ

ตลอดปี

4.1 งานปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด

ส.ค. 60

22-26 พ.ค. 60

งบประมาณ
โรงเรียน

ภายนอก

ผู้รับผิดชอบ

3,000

-

วัชราภรณ์

150,000

-

สุรีรัตน์

2,000

-

สุรีรตั น์

4.2 งานสัปดาห์ห้องสมุด

ตลอดปี

3,000

4.3 งานส่งเสริมการอ่าน

ตลอดปี

3,000

108,995

สุรีรตั น์

4.4 งานปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด

ตลอดปี

136,000

-

สุรีรตั น์

4.5 งานจัดมุมเฉลิมพระเกียรติฯ

พ.ค.-มิ.ย. 60

6,000

-

สุรีรตั น์

20,000

-

วัชราภรณ์

5

โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้

6

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ตลอดปี

2,000

-

วรรณวลี

7

โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน (150บาท/คน)

ตลอดปี

3,000

80,700

ศักดิ์ชัย

8

โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ

ตลอดปี

5,200

-

พิทยาภรณ์

9

10

23

ม.ค. 60

- สุรีรตั น์

8.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตลอดปี

650

-

กังสดาล

8.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตลอดปี

650

-

วรรณวลี

8.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตลอดปี

650

-

วัชราภรณ์

8.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ

ตลอดปี

650

-

ประไพ

8.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เทคโนฯ

ตลอดปี

650

-

ศักดิ์ชัย

8.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตลอดปี

650

-

สมชาย

8.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตลอดปี

650

-

พรพจน์

8.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตลอดปี

650

-

โชคสกุล

ตลอดปี

12,000

-

สุธีรา

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ
9.1 งานหลักสูตรสถานศึกษา

ตลอดปี

4,000

-

สุธีรา

9.2 งานระบบเรียนรู้

ตลอดปี

4,000

-

สุธีรา

9.3 งานประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา

ตลอดปี

4,000

-

สุธีรา

-

เทียมจันทร์

500

-

เทียมจันทร์

โครงการส่งเสริมงานบริการแนะแนว
10.1 งานบริการแนะแนว

ตลอดปี
ตลอดปี

4,000

10.2 งานปฐมนิเทศผูป้ กครองนักเรียนเข้าใหม่

3 มิ.ย. 60

3,500

-

เทียมจันทร์

10.3 งานวันพบผู้ปกครอง กลางภาค 1/2560

26 ส.ค. 60

-

-

เทียมจันทร์

ที่

11

วัน/เดือน/ปี

โครงการ

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

โรงเรียน

ภายนอก

ผู้รับผิดชอบ

10.4 งานวันพบผู้ปกครอง ปลายภาค 1/2560

11 พ.ย 60

-

-

เทียมจันทร์

10.5 งานวันพบผู้ปกครอง กลางภาค 2/2560

10 ก.พ. 61

-

-

เทียมจันทร์

10.6 งานวันพบผู้ปกครอง ปลายภาค 2/2560
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด
11.1 งานวันสาคัญทางลูกเสือ

24 มี.ค. 61

-

-

เทียมจันทร์

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
11.2 งานเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

10,000
มิ.ย.-ก.ค.
30

60

156,020

สมชาย
สมชาย

1,000

-

7,500

มิ.ย. 60

มิ.ย.-ธ.ค.

60

สมชาย
สมชาย

11.2 งานเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชัน้ ม.1

9-11 ต.ค. 60

-

55,390

วรรณวลี

11.3 งานเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชัน้ ม.2

9-11 ต.ค. 60

-

53,650

ศรีไพร

11.4 งานเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชัน้ ม.3

9-11 ต.ค. 60

-

46,980

กังสดาล

1,500

-

สมชาย

-

209,820

พรพจน์

-

โชคสกุล

11.5 งานพิธีการกองลูกเสือ
12

โครงการทัศนศึกษา

13

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ CEFR

ตลอดปี
6-7-8 ก.ย. 60
ตลอดปี

65,000

14.1 งานพัฒนาเพื่อยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตลอดปี

4,000

-

โชคสกุล

14.2 งานทักษะภาษาอังกฤษ IEP

ตลอดปี

1,000

-

โชคสกุล

14.3 English Activities

ตลอดปี

60,000

-

โชคสกุล

288,200

555,535

362,400

1,079,680

รวมงบประมาณงานวิชาการระดับมัธยม

รวมงบประมาณกลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ที่
1
2

โครงการ
โครงการติดตามการดาเนินโครงการด้าน
งบประมาณ
โครงการติดตามการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่น
รวมงบประมาณกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
โรงเรียน

ภายนอก

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี

-

-

กุสุมนิภา

ตลอดปี

55,000

-

กุสุมนิภา

55,000

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานอาคารสถานที่
ที่

โครงการ

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
โรงเรียน

ภายนอก

ผู้รับผิดชอบ

โครงการอาคารเรียนอาคารประกอบ

ตลอดปี

40,000

-

1.4 งานซ้อมหนีอัคคีภัย

15 ก.ค.60

3000

-

พิรุฬห์

1.5 งาน 5 ส.

ตลอดปี

25,000

-

นงลักษณ์

1.6 งานให้และรับบริการจากภายนอกภายใน

ตลอดปี

2500

-

พิรุฬห์

1.7 งานป้ายสมุนไพร

ตลอดปี

3,000

-

นัยนา

1.8 งานห้องเรียนคุณภาพ

ตลอดปี

-

-

นงลักษณ์

โครงการจัดภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียน

ตลอดปี

190,000

-

นฤมล

2.1 งานจัดภูมิทัศน์ภายนอกโรงเรียน

ตลอดปี

65,000

-

นฤมล

2.2 งานภูมทิ ัศน์ภายในโรงเรียน

ตลอดปี

125,000

-

นฤมล

3

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์

ตลอดปี

720,000

-

ศรีไพร

4

โครงการสุขาภิบาลน้าดื่มน้าใช้

ตลอดปี

5,000

-

หนึ่งฤทัย

1.

2

เสาวลักษณ์

955,000

รวมงบประมาณงานอาคารสถานที่

งานสัมพันธ์ชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการธีรศาสตร์เกมส์

2

โครงการอนุรักษ์วันสาคัญ

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ที่ดาเนินการ

โรงเรียน

ภายนอก

30-1 สค-กย 60

60,000

-

อัญชลี

52,000

-

มัณฑนา

ตลอดปี

2.1 งานวันวิสาขบูชา

19 พ.ค. 60

1,000

-

มัณฑนา

2.2 งานวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

1มิ.ย.-7-ก.ค.60

3,000

-

มัณฑนา

2.3 งานวันมาฆบูชา

28 ก.พ. 61

1,000

-

มัณฑนา

2.4 งานวันแม่

11 ส.ค. 60

6,000

-

อัญชลี

2.5 งานวันพ่อ

4 ธ.ค. 60

6,000

-

รัศมี

2.6 งานวันรื่นเริง และวันคริตส์มาส

22 ธ.ค. 60

20,000

-

รัศมี

2.7 งานวันเด็กแห่งชาติ

12 ม.ค. 61

15,000

-

พัฒนา

ที่

โครงการ

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

3

โครงการประเพณีวันลอยกระทง

4

โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

ตลอดปี

4.1 งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ตลอดปี

4.2 งานคณะกรรมการชมรมผูป้ กครองครู ฯ
5

งบประมาณ
โรงเรียน

3 พ.ย. 60

ภายนอก

6,000

ผู้รับผิดชอบ
เพ็ญนภา

9,000

-

บุญลาภ

1,000

-

มนต์ชัย

ตลอดปี

3,000

-

บุญลาภ

4.5 งานเยี่ยมผูส้ ูงวัยในชุมชน

ตลอดปี

5,000

-

มนต์ชัย

โครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้

ตลอดปี

-

อลิสา

5.1 งานแบ่งปันน้าใจ

ตลอดปี

3,000

-

อลิสา

5.2 งานนาฏศิลป์สัมพันธ์รัก

ตลอดปี

8,000

-

อลิสา

11,000

138,000

รวมงบประมาณงานสัมพันธ์ชมุ ชน
งานกิจการนักเรียน
ที่
1

โครงการ

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

ตลอดปี

1.1 งานบริการห้องพยาบาล

ตลอดปี

1.2 งานส่งเสริมอนามัยนักเรียน(ฉีดวัคซีน)

มิ.ย-ส.ค.

1.3 งานกาจัดเหา

ตลอดปี

60

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียน

ภายนอก

12,100

-

ประวิทย์

7,000

-

วรรณา วัง

1,800

-

ทิพย์วรรณ

100

-

สิรลิ ักษณ์

1.4 งานทดสอบสายตาด้วย E-Chart

ก.ค. 60

100

-

ทิพย์วรรณ

1.5 งานทดสอบการได้ยนิ ของหู

ก.ค. 60

-

-

ทิพย์วรรณ

1500

-

ทิพย์วรรณ

1.6 งานเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง

ก.ค.-ส.ค.

1.7 งาน อ.ย.น้อยในโรงเรียน

ตลอดปี

300

-

ประวิทย์

1.8 งานส่งเสริมสุขศึกษาในโรงเรียน

ตลอดปี

300

-

จรูญลักษณ์

1.9 งานส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนในโรงเรียน(ทุพโภชนา) ตลอดปี

100

-

วิสุดา

1.10 งานวันต่อต้านเอดส์

1 ธ.ค. 60

600

-

จรัส

มิ.ย. 60

300

1.11 งานประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน
2

วัน/เดือน/ปี

โครงการคนดีศรีธีรศาสตร์

60

พ.ค.60-ก.พ.

61

2,000

จรูญลักษณ์

-

จรัส

ที่
3

โครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ภายนอก

48,500

-

ฐิตินันท์

-

-

ฐิตินันท์

3.2. งานวันสุดสัปดาห์

ตลอดปี

-

-

ธิชญา

3.3. งานต้นกล้าพอเพียง

ตลอดปี

-

-

ธิชญา

3.4 งานวันไหว้ครู

16 มิ.ย. 60

8,500

-

ฐิตินันท์

3.5 งานค่ายปฏิบัติธรรม

4-6 ก.ค. 60

40,000

-

ฐิตินันท์

1,000

-

วรา

8,000

-

บุญจันทร์

5

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3
5.1 กิจกรรมน้องส่งพี่
5.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
6.1 งานเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

7

ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียน

ตลอดปี

โครงการระเบียบวินัย

7

ที่ดาเนินการ

งบประมาณ

3.1. งานฟังโอวาทยามเช้า

4

6

วัน/เดือน/ปี

ตลอดปี
19-28 ก.พ. 61
28 ก.พ. 61

2,000

-

ประวิทย์

19-20 ก.พ. 61

6,000

-

ประวิทย์

ตลอดปี
8 มิ.ย. 60

4,600

จีรศักดิ์

1,000

-

จีรศักดิ์

3,600

-

สุจิวรรณ

-

บุญจันทร์

6.2 กิจกรรมสภานักเรียน
โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
7.1 งานห้องเรียนสีขาว

ตลอดปี

ตลอดปี

5,000

-

บุญจันทร์

7.2 งานด้านการป้องกัน 4 ต้อง 2 ไม่

ตลอดปี

1,000

-

บุญจันทร์

7.3 งานด้านนโยบาย
โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน
7.1 งานวันงดสูบบุหรี่โลก

ตลอดปี

-

-

บุญจันทร์

ตลอดปี

4,000

-

วนิดา

7.2 งานวันต่อต้านยาเสพติด
7.3 งาน To Be Number 1
รวมงบประมาณงานกิจการนักเรียน

ตลอดปี

6,000

31 พ.ค. 60

500

-

วนิดา

26 มิ.ย. 60

1,500

-

พนิดา

2,500

-

บุญจันทร์

ตลอดปี

86,200

งานทะเบียนวัดผล
ที่
1

โครงการ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการวัดและ
ประเมินผลฯ
1.1 งานวัดผล

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
ตลอดปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียน

ภายนอก

74,600

-

ศิริพร

ตลอดปี

17,000

-

ศิริพร

1.2 งานเทียบโอนผลการเรียน

ตลอดปี

400

-

ศิริพร

1.3 งานจัดสอบ

ตลอดปี

13,000

-

ศรัณรัตน์

1.4 งานทาข้อสอบของโรงเรียน

ตลอดปี

32,000

-

ศรัณรัตน์

1.5 งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ตลอดปี

200

-

ศิริพร

1.6 งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา

ตลอดปี

12,000

-

ศิริพร

74,600

รวมงบประมาณงานทะเบียนวัดผล
งานธุรการ
ที่
1

โครงการ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ

2

1.2 งานบริการงานพิมพ์และอัดสาเนา
1.3 งานเบิกเงินสวัสดิการของรัฐบาลและสังฆ
มณฑลราชบุรี
1.4 งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อ – สอบถาม
1.5 งานทะเบียนนักเรียนสารวจนักเรียนต้นปี
การศึกษา
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
ตลอดปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียน

ภายนอก

58,000

-

สุรีพร

ตลอดปี

15,000

-

พีรพงษ์

ตลอดปี

22,500

-

สุรีพร

ตลอดปี

500

-

พีรพงษ์

ตลอดปี

5,000

-

พีรพงษ์

ตลอดปี

15,000

-

วิไลรัตน์

-

วิไลรัตน์

4,800

2.1 ประชุมคณะกรรมการบริการโรงเรียนครั้งที่ 1

18 มิ.ย. 60

1,150

-

วิไลรัตน์

2.2 ประชุมคณะกรรมการบริการโรงเรียนครั้งที่ 2

16 ก.ย. 60

1,050

-

วิไลรัตน์

2.3 ประชุมคณะกรรมการบริการโรงเรียนครั้งที่ 3
2.4 ประชุมคณะกรรมการบริการโรงเรียนและ
กรรมการร่วม 4 ฝ่าย

19 พ.ย. 60

1,150

-

วิไลรัตน์

19 ก.พ. 61

1,450

-

วิไลรัตน์

รวมงบประมาณงานธุรการ

62,800

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน/เดือน/ปี

ที่

โครงการ

1

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
1.1 งานรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศโรงเรียน

ที่ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียน

ภายนอก

ตลอดปี

333,000

-

วิษณุ

ตลอดปี

10,000

-

ทัศนีย์

1.2 งานสื่อสัมพันธ์ธีรศาสตร์

ตลอดปี

110,000

-

วิษณุ

1.3 งานพัฒนาระบบเว็บไซต์ธีรศาสตร์

ตลอดปี

-

-

ทัศนีย์

1.4 งานป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ตลอดปี

10,000

-

วิษณุ

1.5 งานบันทึกภาพกิจกรรมโรงเรียน

ตลอดปี

10,000

-

วิษณุ

1.6 งานบัตรประจาตัวนักเรียน

ตลอดปี

53,000

-

ทัศนีย์

1.7 งานดูแลและซ่อมบารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตลอดปี

140,000

-

วิษณุ

333,000

รวมงบประมาณงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป

1,649,600

กลุ่มงานบริหารบุคคล
ที่
1
2

โครงการ

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

โครงการวันกตัญญู

งบประมาณ
โรงเรียน
20,000

ภายนอก

ผู้รับผิดชอบ

-

รังสิมา

20,000

-

รังสิมา

-

รุ่งอรุณ

วันฉลองศาสนนามผูบ้ ริหาร (นักบุญเปโตร)
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรสู่ครูมืออาชีพฯ

29 มิ.ย. 60
ตลอดปี

265,000

2.1 งานอบรมสัมมนา

ตลอดปี

100,000

รุ่งอรุณ

2.2 งานสวัสดิการความปลอดภัย

ตลอดปี

1,000

รุ่งอรุณ

2.3 งานรายงานประเมินตนเองต่อผู้บริหาร(SAR)

ตลอดปี

1,000

รุ่งอรุณ

2.4 งานต่อใบประกอบวิชาชีพครู

ตลอดปี

1,000

รุ่งอรุณ

2.5 งานแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร

ตลอดปี

500

ลัดดา

2.6 งานวางแผนบุคลากรและกาหนดภาระงาน

ตลอดปี

500

ลัดดา

2.7 งานสารวจการปฏิบัติหน้าทีข่ องครู(ขาด ลา มาสาย)

ตลอดปี

500

ลัดดา

2.8 งานระเบียบการแต่งกาย

ตลอดปี

500

ลัดดา

ที่

วัน/เดือน/ปี

โครงการ

ที่ดาเนินการ

งบประมาณ
โรงเรียน

ภายนอก

ผู้รับผิดชอบ

3

สุขภาพดีชีวีมีสุข

ตลอดปี

3,000

4

โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ

ตลอดปี

600,000

สุดารัตน์

-

สุดารัตน์

-

ศตพร

สวัสดิการสังฆมณฑล

ม.ค.-ก.พ.61

สวัสดิการโรงเรียน

ตลอดปี

200,000

สุดารัตน์

ทัศนศึกษาคณะครู

ธ.ค. 60

400,000

อารยา

รวมงบประมาณกลุ่มงานบริหารบุคคล

888,000

กลุ่มงานจิตตาภิบาล
วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ที่

โครงการ

1

โครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์

ตลอดปี

26,000

-

สุมาส

1.งานกองหน้าร่าเริง พลศีล ยุวธรรมทูต
และ วาย.ซี.เอส

ตลอดปี

300

-

นิรัตนดา

2. งานค่ายเยาวชนคาทอลิก

ตลอดปี

5,000

-

สุมาส

3. งานสอนคาสอน

ตลอดปี

8,000

-

นิรัตนดา

4. งานมิสซาวันอาทิตย์ และวันศุกร์ต้นเดือน

ตลอดปี

100

-

พนิดา

5. งานสอนวิชาคริสต์ศาสนา

ตลอดปี

2,000

-

สุมาส

1,500

-

พนิดา

1,000

-

พนิดา

100

-

พงศ์พันธ์

6. งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
7.งานสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของ
พระคริสตเจ้า
8. งานวจนพิธีกรรมค่ายลูกเสือ

2

ที่ดาเนินการ

22

พ.ค. 60

18

มิ.ย. 60

6-พ.ย. ต.ค. 60

โรงเรียน

ภายนอก

ผู้รับผิดชอบ

9. งานพิธีมิสซาระลึกถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงหลับ

2

พ.ย. 60

600

-

พนิดา

10.งานฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ฯ

19

พ.ย. 60

200

-

สุมาส

11. งานสัปดาห์พระคัมภีร์

12.15

ธ.ค. 60

7,000

-

นิรัตนดา

12. งานวันคริสต์มาส

22-24

ธ.ค. 60

200

-

สุมาส

โครงการสนามแพร่ธรรม

ตลอดปี

-

วิศรุต

1. งานข้อความพระคัมภีร์หน้าแถว

ตลอดปี

400
100

-

วิศรุต

ที่

วัน/เดือน/ปี

โครงการ

2. งานเขียนจดหมายถึงแม่พระ

งบประมาณ

ที่ดาเนินการ

โรงเรียน

ภายนอก

ตลอดปี

100

-

ผู้รับผิดชอบ

วิศรุต

3. งานเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย

ตลอดปี

100

-

วิศรุต

4. งานออมสินมหาพรต

ตลอดปี

100

-

วิศรุต

26,400

-

รวมงบประมาณกลุ่มงานจิตตาภิบาล

งานประกันคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยง
ที่
1

วัน/เดือน/ปี

โครงการ
โครงการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน

ที่ดาเนินการ
ตลอดปี

งบประมาณ
โรงเรียน
5,000

รวมงบประมาณงานประกันคุณภาพภายในและ
บริหารความเสี่ยง

5,000

รวมเงินงบประมาณการดาเนินงานโครงการของโรงเรียน

2,986,400

รวมเงินงบประมาณการดาเนินงานโครงการของรัฐอุดหนุน ฯ

1,079,680

ภายนอก
-

ผู้รับผิดชอบ

ประภา
พรรณ
-

2.รายละเอียด
โครงการ

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
วันแห่งความภาคภูมิใจ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 2
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ผู้เรียนเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางพรรณทิพย์ ยิ้มประเสริฐ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
ลานโดม โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม

จริยธรรม

และค่านิยมอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ มีผลงาน ผลการเรียนรู้

และผู้ที่ทา

คุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม ตลอดจนได้
สร้างขวัญ และกาลังใจแก่ผู้ที่ทาความดี
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการ วันแห่งความภาคภูมิใจ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปีการศึกษา เพื่อ
เป็นขวัญ และกาลังใจแก่ผู้ที่เป็นคนเก่ง คนดี

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้

ยกย่อง เชิดชู และให้เกียรติบัตรแก่ผู้ที่เป็นคนเก่ง คนดี เวลาในการจัดเหมาะสม
ยกย่องผู้ทาความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
เป็นคนดีและเป็นแบบอย่างได้
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่น
ในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ความกตัญญู ความรัก ความเมตตาและ
การแสดงความยินดีเป็นหนึ่งเดียวกัน
ผู้เรียนรู้วิธีการประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนรู้เกณฑ์การประเมิน
แฟ้มพัฒนาผู้เรียน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมอันพึงประสงค์ การบาเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตามเกณฑ์
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและความสาเร็จของตนเอง
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งาน
1. ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการจัดกิจกรรม”
วันแห่งความ
วันแห่งความภาคภูมิใจ”
ภาคภูมิใจ
2. เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม
3. รวบรวมรายชื่อนักเรียนและผู้ที่ได้รับรางวัล
- เรียนดีรายวิชา
- คนดีศรีธีรศาสตร์
- ทุนการศึกษา
- ผู้บาเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน
4. จัดทาโล่ และเกียรติบัตร

งบประมาณ
20,000

ระยะเวลา
พ.ค.-มิ.ย.60
พ.ค–มิ.ย.60
ม.ค.-ก.พ.61
ม.ค.61
ก.พ.61
ก.พ.61
ก.พ.61
ก.พ.61

ผู้รับผิดชอบ
นางพรรณ
ทิพย์
นางปทิตตา

งาน/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
5. ออกจดหมายเชิญผู้ปกครองและผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับโรงเรียนมาร่วมงาน
6. ออกคาสั่ง และแจ้งผู้รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรม
7. ดาเนินกิจกรรมตามวัน และเวลาที่กาหนด
- ตกแต่งสถานที่และบริเวณโดยรอบให้สวยงาม
- ซ้อมพิธีการ (ครูและนักเรียนทุกระดับชัน้ )
8. ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
9. สรุป รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม

5. งบประมาณ 20,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1) ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้ารับการคัดเลือกใน - คัดเลือกจากผล
การรับรางวัลเรียนดี รางวัลคนดีศรีธีร
คะแนนสอบ
ศาสตร์ ทุนการศึกษา และผู้บาเพ็ญ
- รวบรวมข้อมูล
ประโยชน์ให้กับโรงเรียน
- แบบสอบถามความ
ด้านคุณภาพ
พึงพอใจ
2) ร้อยละ 95 ของผู้เรียน ครู และ
ผู้ปกครอง มีความสุข ภาคภูมิใจใน
ความสาเร็จของนักเรียน และพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ

ระยะเวลา
ก.พ.61

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.61
14 ก.พ.61

15 ก.พ.61
16-23ก.พ.61

-

-

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินแฟ้มพัฒนาผู้เรียน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แบบบันทึกผลรายการแข่งขันจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผู้เรียน
ผลคะแนนสอบกลางภาค และ
ปลายภาคเรียนที่ 1

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) ชมรมผู้ปกครอง มอบทุนการศึกษา
2) อพปร. หมู่ 16 และหมู่ 17 ตาบลท่าผา อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ชื่อโครงการ

รักษ์ภาษาไทย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3

2556 – 2560
ผู้เรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 11
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆรอบตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 12
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางจิราภร พงศ์ลักษมาณา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ กวีเอกของโลกที่มีผลงานด้านวรรณคดีและ
งานประพันธ์อันทรงคุณค่ามากมายและให้ผู้เรียนเห็นถึงความสาคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม
ไทยที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งและสามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อของคนไทยได้อย่าง
ดียิ่ง
ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดทาโครงการรักษ์ภาษาไทยขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้องและสอดแทรกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องซึ่ง
จะช่วยอนุรักษาภาษาไทยไว้ให้ยั่งยืนสืบไป

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
จัดกิจกรรมและการแข่งขันได้เหมาะสมกับผู้เรียน
ความมีเหตุผล
ผู้เรียนรักการเรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่าน
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดผี ู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการคิด
เงื่อนไขคุณธรรม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การงานหน้าที่
เงื่อนไขความรู้
มีทักษะความรู้จากการแข่งขันและกิจกรรมอื่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ( 3.1 )
2.2 มีทักษะในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง ( 3.2 )
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม/แข่งขันทักษะวิชาการวันสุนทรภู่วันภาษาไทยแห่งชาติ
และบันทึกการเรียนรู้ที่ได้จากการอ่าน เขียน ฟัง พูด ด้วยตนเอง
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทยใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
1.งานวัน 1. วางแผนการดาเนินการ
สุนทรภู่
- ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมและการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
- การจัดป้ายนิเทศ
- การแข่งขันอ่านทานองเสนาะ
ชั้น ป.1- ป.6
- การแข่งขันวาดภาพระบายสีตัว

งบประมาณ
1,000

ระยะเวลา
16 พ.ค. 60

22 พ.ค.60
26 มิ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
นางจิราภร
และ
ครูในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย

กิจกรรม

4.

2.วัน
ภาษาไทย
แห่งชาติ

5.
1.

2.
3.

4.

3.งาน
บันทึกรัก
การอ่าน

5.
1.

2.
3.

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ละครเรื่องพระอภัยมณี
ชั้น ป.1-ป.6
- การแข่งขันแต่งกลอนแปด
ชั้น ป.4 - ป.6
- การตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติวัน
สุนทรภู่ ชั้น ป. 1- ป.6
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจในการ
27 มิ.ย.60
จัดกิจกรรม
สรุปผล/รายงานผลการจัด
30 มิ.ย.60
วางแผนดาเนินการ
1,000
22 พ.ค. 60 นางจิราภร
- ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ครูในกลุม่ สาระ
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาษาไทย
การจัดกิจกรรมและการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
เสนอขออนุมัติโครงการ
25 พ.ค. 60
ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
24-27 ก.ค.60
- คัดลายมือ ชั้น ป.1-ป.6
- กิจกรรมแข่งขันเขียนเรื่อง จาก
ภาพ ชั้น ป.1 - ป.3
- กิจกรรมแข่งขันเขียนคาขวัญ
ชั้น ป. 4 - ป.6
ประเมินผลประเมินความพึงพอใจใน
27-28 ก.ค.60
การจัดกิจกรรม
สรุปผล/รายงานผลการจัดกิจกรรม
4 ส.ค. 60
วางแผนการดาเนินงาน
16 พ.ค.60
- ประชุมครูในกลุ่มสาระภาษาไทย/
หัวหน้าระดับชั้น
เสนอขออนุมัติโครงการ
25 พ.ค. 60
ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
26 พ.ค. 60
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดย ครูประจาชั้นตรวจบันทึกรัก

กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
การอ่านเดือนละ 1 ครั้ง
- หัวหน้าระดับชั้นติดตามตรวจสอบ
การตรวจบันทึกของครูประจาชั้น
- ครูประจาชั้นรวบรวมสมุดบันทึกรัก
การอ่านส่งที่บรรณารักษ์ เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา ตามเวลาที่
กาหนด
4. ประเมินความพึงพอใจ
8 ก.พ. 61
5. สรุป/รายงานผล
12 ก.พ. 61

ผู้รับผิดชอบ

5. งบประมาณ 2000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
- รายงาน/ผลงานการ - ชิ้นงาน
วันสุนทรภู่
เข้าร่วมกิจกรรม
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
- การตรวจสมุดบันทึก - สมุดบันทึกรักการ
บันทึกรักการอ่าน
รักการอ่าน
อ่าน
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย มี
ทักษะในการใช้ภาษาไทยสื่อสารได้ถูกต้อง มี - สารวจความพึงพอใจ - แบบสารวจความ
นิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
พึงพอใจ
อยู่เสมอและ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสาคัญของภาษาไทย
2. ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง
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สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 3
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 11
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 12
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ 13
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 14
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11ต.ค.2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1.2ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม -19 สิงหาคม 2560
สถานที่
ลานโดม
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่
หลากหลายที่ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมความสามารถ
ความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ดังนั้ น กลุ่มงานบริห ารวิช าการร่ว มกับ กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดท า
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว พระบิ ด าแห่ งวิท ยาศาสตร์ ไทยและส่ งเสริม สนั บ สนุ น การใช้วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
-การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เหมาะสมกับเวลาและผู้เรียน
ความมีเหตุผล
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สาคัญ
การมีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี - พัฒนาต้องทาต่อเนื่องจริงจัง ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจึงจะเห็นผลและดีขึ้นเป็นลาดับ
เงื่อนไขคุณธรรม
- การเพ่งพิศสิ่งสร้าง / รักษ์ธรรมชาติ
เงื่อนไขความรู้
-ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันและ
นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มจากกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน
2) เพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

1.วางแผนการดาเนินการ
-ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม
-มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
-จัดบอร์ดวันวิทยาศาสตร์
-วาดภาพวิทยาศาสตร์
-พูดสุนทรพจน์วิทยาศาสตร์
-ละครวิทยาศาสตร์
2.จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เวลา12.30-13.30น.
-พูดสุนทรพจน์วิทยาศาสตร์นักเรียน
ที่ชนะเลิศ

3,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1-20ส.ค.60 นางสาวสุคนธา
คณะกรรมการกลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

-การแสดงละครวิทยาศาสตร์
5. งบประมาณ
3,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
-ร้อยละ100ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
-ร้อยละ100ของผู้เรียนชั้นประถมปีที่1-6 ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
ด้านคุณภาพ
-ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้
นอกห้องเรียน

วิธีการประเมิน
รวบรวมและตรวจสอบ
ประมวลผลกิจกรรมจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- แบบประเมินความพึง
พอใจ

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบสรุปกิจกรรม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2แบบประเมินความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีความชานาญในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับโดยตรง

ธ.ศ.4
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ
โครงการ กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม2560
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดาเนินงานของกิจกรรม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้
5
หมายถึง ดีเยี่ยม
4
หมายถึง ดีมาก
3
หมายถึง ดี
2
หมายถึง พอใช้
1
หมายถึง ปรับปรุง
ผู้ตอบแบบสอบถาม  นักเรียน
 ครู
 ผู้ปกครอง
 ชุมชน/องค์กร/หน่วยงาน
ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
รายการประเมิน
5
4
3
2
1 ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ
1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อการนาเสนอความรู้ในกิจกรรม
ครั้งนี้
2.ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานได้
อย่างเหมาะสม
3.ผู้เรียนได้รับรู้และประทับใจในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
4.ผู้เรียนได้รับรู้และประทับใจในการจัดกิจกรรมจากแหล่ง
เรียนรูภ้ ายนอก
5.โดยภาพรวมผูเ้ รียนมีความพึงพอใจในการจัดงานวัน
วิทยาศาสตร์
6.การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เหมาะสมกับผู้เรียนและ
เวลา
7.ทีมผู้เรียนที่มีหน้าที่จัดกิจกรรมและผูเ้ ข้าแข่งขันได้ใช้ทักษะ/
ความรู้/ความสามารถพิเศษแบ่งปันให้ผู้เรียนทีร่ ่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และความสุข

สรุป/เฉลี่ย

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม _______ คน
ธ.ศ.5

รายรับ – รายจ่าย
โครงการ กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม2560
รายละเอียดการใช้จ่าย
รายรับ
รายการ

รายจ่าย
จานวนเงิน

รายการ

รวมเงิน

จานวนเงิน

รวมเงิน

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

ลงชื่อ ....................................................
(นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รับทราบ
ลงชื่อ ..................................................
( นาวสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
............./.............../............

รับทราบ
ลงชื่อ ....................................................
(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
…………./…………../………..

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3

เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้
2556 - 2560
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 11
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อ ต่าง ๆ รอบตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 12
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ 13
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 14
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
เป้าหมายที่ 4
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
ยุทธศาสตร์ที่ 18
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3 , 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นางสาวปัทมา
คล้าเจริญ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 – มกราคม 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
จากมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นการประเมินผลสภาพจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ มีหลักการ กาหนดเป้าหมาย และ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด การเขียน ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศพัฒนาการเรียนรู้หรือนาเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ มีวิธีการพึ่งพาภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์

ดังนั้นการบูรณาการความรู้สาระต่าง ๆ ของครูและนักเรียน จึงเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียน แผนงานวิชาการโรงเรียนธีรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้นี้ขึ้นเพื่อให้ครู
และนักเรียนได้ร่วมแรง ร่วมใจในการนาเสนอผลงานอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินสภาพจริง
ตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นการ จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการ และสร้าง
ความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างใกล้ชิด
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดแสดงผลงาน
- พอประมาณกับสถานที่ ที่จัดแสดง
- พอประมาณกับกาลังงาน และ กาลังทรัพย์
- พอประมาณกับความสามารถของนักเรียน
ความมีเหตุผล
- ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
- เข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้ถูกต้อง
- ชี้แจง และนาเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบต่างๆ
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีส่วนร่วมในการแสดงออก และภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและกลุ่ม
- สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเรียบง่าย ความพอเพียง
- การงาน / หน้าที่
- ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
เงื่อนไขความรู้
- กระบวนการทางาน
- วิธีสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
- รูปแบบการสร้างองค์ความรู้ สู่การนาเสนอ ของ 8 กลุ่มสาระ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2) เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างใกล้ชิด
3) เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้ร่วมแรง ร่วมใจในการนาเสนอผลงานอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้เรียน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ผู้เรียนที่มาเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นาเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เรียนใน
รูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย

ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ มีความพึงพอใจ ภูมิใจในผลงานของตนเอง นาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันและสังคมได้
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการเปิดบ้าน
1. วางแผนกาหนดวัน เวลา จัดงาน
20,000
วิชาการคาราวานความรู้ 2. ออกแบบสารวจ และรวบรวมข้อมูล
2.1 การแสดงโครงงานของ 8 กลุ่มสาระ
2.2 การสาธิตผลผลิต ผลงานนักเรียน
2.3 การจัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.4 การออกร้านแสดงผลงานหนึ่งชั้นเรียน 2
ผลิตภัณฑ์
2.5 walk rally 8 กลุ่มสาระ
2.6 การแสดงผลผลิตของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เก็บแบบสารวจ
- กากับติดตาม การดาเนินงานกลุ่มสาระ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม
4. สรุปรายงานประเมินผล

ระยะเวลา
พ.ค. 60
พ.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
ครูปัทมา

23 ม.ค. 61
ม.ค. 61

5. งบประมาณ 20,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ผู้เรียนที่มาเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม วันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนาเสนอผลงานทาง
วิชาการของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ
2.1 ร้อยละ 100 ของการแสดงโครงงาน 8
กลุ่มสาระ
2.2 ร้อยละ 100 การสาธิตผลผลิต ผลงาน
นักเรียน 8 กลุ่มสาระ

วิธีการประเมิน
เก็บข้อมูลการผ่านกิจกรรมแต่
ละกลุ่มสาระ
ผลงานที่จัดแสดงในแต่ละ
กลุ่มสาระทุกชั้นเรียนแสดง
ผลงาน

เครื่องมือที่ใช้
- สมุดกิจกรรมเล่มเล็ก
- แบบสารวจชิ้นงานแต่ละกลุ่ม
สาระ
-ใบโบชัวร์
-แผงโครงงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.3 ร้อยละ 100 จัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.4 ร้อยละ 100 ทุกชั้นเรียนแสดงงาน
ผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน
2.5 ร้อยละ 100 walk rally 8 กลุ่มสาระ
2.6 ร้อยละ 100 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รับเชิญเข้า
ร่วมแสดงผลงาน
ด้านคุณภาพ
1. ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม

วิธีการประเมิน

- สารวจความพึงพอใจ
นักเรียนที่เข้าชมงาน

เครื่องมือที่ใช้

- แบบสารวจความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. กลุ่มแม่บ้านสาธิตเครื่องจักสาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ มีความพึงพอใจ ภูมิใจในผลงานของตนเอง นาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันและสังคมได้

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
ผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่ชุมชน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 4
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล
ยุทธศาสตร์ที่17
กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
ยุทธศาสตร์ที่18
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
เป้าหมายที่ 6
ผู้เรียนมีทักษะในการทางานรักการทางานสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
ยุทธศาสตร์ที่23
วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่24
ทางานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่25
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่26
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพทีตนเองสนใจ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
แผนปฎิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2516-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางดุษณีย์ ประทุมศิริ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
18 พฤษภาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
สถานที่
ห้องเรียน

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษาเป็น การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด และตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.
2552-2561) ได้กาหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนานักเรียนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดและทักษะชีวิต บรรลุเป้าหมาย สามารถพัฒนาตนเอง
ตามวัยและเต็มศักยภาพ
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่ชุมชนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559 ที่ผ่าน
มาที่ผลการจัดทาโครงการเป็นไปด้วยดีอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม โครงการนี้จึงดาเนินสานต่อขึ้นเพื่อเป็นนวัตกรรม

ทางการศึกษาสาหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทางานนาไปสู่อาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียน ส่งเสริมทักษะการคิด ปฏิบัติการต่อยอดพลังความคิด ความสามารถ และ
ทักษะการทางานรายบุคคลและรายกลุ่มด้วยโครงงานอย่างเป็นระบบ โรงเรียนเป็นแหล่งให้ความรู้และส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจเห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการดารงชีวิต
ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงาม ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอน กล้าตัดสินใจ รู้วิธีการ
แก้ปัญหา สามารถนาเสนอผลงาน มีแนวทางนาไปสู่อาชีพในสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
: พอประมาณกับวัยผู้เรียนจากง่ายไปยากและเพิ่มปริมาณตามลาดับ ขั้นตอน
ความมีเหตุผล
: เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกระบวนการทางาน และ
เลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับตนเองได้ นาไปสู่อาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี : กระบวนการผลิตในแต่ละระดับชั้นเป็นองค์ความรู้สู่การพัฒ นาตนเองและต่อ
ยอดเพื่ อนการพัฒ นาสู่อาชีพสุจริต ทาให้ ผู้ เรียนมีคุณ ลั กษณะพากเพี ยรและ
สร้างสรรค์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เงื่อนไขคุณธรรม
: ความเรียบง่าย ความพอเพียง
เงื่อนไขความรู้
: กระบวนการผลิตชิ้นผลิตภัณฑ์
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
และนาเสนอผลงาน (4.3,4.4)
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต (6.1,6.2,6.3,6.4)
3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมให้ผู้เรียน (ตบช. 15,16)
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ร้อยละ 100 ได้รับการฝึกทักษะการสาน และมีผลงานของตนเองตาม
ความสามารถตามระดับชั้น
2) นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ร้อยละ 100 ได้ฝึกทักษะการทางานด้วยโครงงาน 1 ชั้นเรียน 1 ผลิตภัณฑ์
มี ผลงานจัดแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ เป็นพื้นฐานของอาชีพได้
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์และเกิดทักษะการทางานอย่างเป็นระบบเพิ่มพูนและ
เสริมสร้างการเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่อย่างมีความสุข เข้าใจเห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดีงาม มีเจคติทีดีต่ออาชีพสุจริตและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
1.ผลิตภัณฑ์ 1. ประชุม วางแผน การจัดทาผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน
ชั้นเรียน
2. สารวจความสนใจของรักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน เสนออนุมัติการจัดทาผลิตภัณฑ์
3. ประชุมติดตามการจัดทาผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน
4. จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานวันเปิดบ้าน
วิชาการคาราวานความรู้
5. ประเมินความพึงพอใจนักเรียน/ครู
6. สรุปงานประเมินผลผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน
2.ผลิตภัณฑ์ 1. วางแผนการทาการสาน
งานสาน
- ป.1 การสานพัด ลาย2 (ตอก)
- ป.2 การสานแผ่นรองจาน ลาย 2 (ตอก)
- ป.3 การสานกระเป๋าผนัง ลาย 2(ตอก)
- ป.4 การสานรูปทรงใส่ขวด ลายขัด
- ป.5 การสานโมบายปลาตะเพียน
ลายขัด (เส้นพลาสติก)
- ป.6 การสานกระจาด ลายขัด (เส้นพลาสติก)
2.จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์งานสานของแต่ละชั้น
3..ประเมินความพึงพอใจนักเรียน/ ครู
4..สรุปงานประเมินผลงานสาน

งบประมาณ
3,000
เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล
ประถม 75
ต่อคน
เงิน
สนับสนุน
จากรัฐบาล
ประถม 75
ต่อคน

ระยะเวลา
พ.ค.60
พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางดุษณีย์
ครู ป.1- ป.6

พ.ค.60
ม.ค.61
ม.ค.61
พ.ค.60
พ.ค.60

นางดุษณีย์
ครูการงาน
ป.1- ป.6

พ.ค.60

ม.ค.61
ม.ค.61

5. งบประมาณ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ100ของนักเรียนปฏิบัติงานสานผลิตภัณฑ์ - ประเมินผลงานนักเรียน
- แบบประเมินชิ้นงานสาน
ในรูปแบต่างๆ
- ประเมินการจัดแสดงผลงาน - แบบประเมินชิ้นงาน
- ร้อยละ100ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน
และความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์
1 ชั้นเรียน 2 ผลิตภัณฑ์
ผู้เกี่ยวข้อง
- แบบประเมินการจัดแสดงผล
ด้านคุณภาพ
งานและความพึงพอใจ
- ร้อยละ 95 ของผู้เรียนสร้างผลงานด้วยความคิด
สร้างสรรค์และเกิดการทางานอย่างเป็นระบบ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มแม่บ้านสานตะกร้า (อบต.ดอนขมิ้น)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนนาวิชาความรู้ที่ได้นาไปขยายผล สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว

ธ.ศ.4

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ
โครงการ ผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่ชุมชน
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดาเนินงานของกิจกรรม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้
5
หมายถึง ดีเยี่ยม
4
หมายถึง ดีมาก
3
หมายถึง ดี
2
หมายถึง พอใช้
1
หมายถึง ปรับปรุง
ผู้ตอบแบบสอบถาม  นักเรียน
 ครู
 ผู้ปกครอง
 ชุมชน/องค์กร/หน่วยงาน
ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ
รายการประเมิน

5

4

3

ผลิตภัณฑ์ที่จัดทาขึ้นมีขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้
การสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติสามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพได้
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้
นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทางานอย่างคุ้มค่าสวยงาม
การสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์มีความช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันและ
ทางานร่วมกันอย่างมีวามสุข
สรุป/เฉลี่ย
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม _______ คน

2

1

ธ.ศ.5

รายรับ – รายจ่าย
โครงการ ผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่ชุมชน
ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61
รายละเอียดการใช้จ่าย
รายรับ
รายการ

รายจ่าย
จานวนเงิน

รายการ

รวมเงิน

จานวนเงิน

รวมเงิน

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

ลงชื่อ ....................................................
(นางดุษณีย์ ประทุมศิริ )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รับทราบ
ลงชื่อ ..................................................
( นาวสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
............./.............../............

รับทราบ
ลงชื่อ ....................................................
(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
…………./…………../………..

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2556 - 2560
เป้าหมายที่ 5
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 19
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 22
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
เป้าหมายที่ 16
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทย ทักษะการคิดคณิตศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 66
ผลการประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 67
ผลการประเมินทักษะการคิดคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11ต.ค.2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.2 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3 , 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางพรรษา ขันธ์เครือ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปี
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้นในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้มีความรู้
และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความรู้และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สาคัญซึ่งต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียน
และมีความรู้ ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากหน่วยงานต้นสังกัด ผลการดาเนิน
โครงการ พบว่าผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนบางรายวิชาไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนธีรศาสตร์ จึงได้จัดทา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระขึ้น

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
-การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามศักยภาพ กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน พัฒนาตนเองจากฐานคะแนน
เดิมของตัวเอง
ความมีเหตุผล
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สาคัญซึ่งต้องรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
สมศ. โดยใช้ผลการสอบจากการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ การประเมินระดับชาติ(o-net)
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - การพัฒนาต้องทาต่อเนื่องจริงจัง ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจึงจะเห็นผลและดีขึ้นเป็นลาดับ
- การพัฒนาใด ๆ ต้องอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีส่งผลให้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
เงื่อนไขคุณธรรม
: มีความขยัน ความอดทน มีความรอบคอบ กล้าเผชิญปัญหาอุปสรรคในการเรียนสอน
อย่างจริงจัง
: ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน /ความหวัง
เงื่อนไขความรู้
: ทักษะความรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ ละกลุ่มสาระและผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปตามเกณฑ์
2) เพื่อผลการประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทยและผลการประเมินทักษะการคิดคณิตศาสตร์
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 83 ของ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผลสัมฤทธิ์ระดับเกรด 3 - 4
กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา
พลศึกษา และการงานเทคโนโลยี
2) ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และรัอยละ 83 ของนักเรียนได้
คะแนน T-Score 42 ขึ้นไป
3) ร้อยละ 95 ของกลุ่มสาระได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ด้านคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 มียกระดับผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะโดยเฉพาะทักษะที่
เป็นพื้นฐานการเรียนรายวิชาตามระดับชั้นอย่างชัดเจน

4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
งานจุดเน้น
1.ประชุมคณะกรรมการ 8 กลุ่มสาระ
ของกลุ่มสาระ ศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ศึกษาผลงานรางวัลที่เกิดจากผู้เรียน
ศึกษาจุดเด่นและข้อควรพัฒนาของกลุ่มสาระ
ศึกษานโยบายเพื่อกาหนดจุดพัฒนางานตาม
กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ
2.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
3.กลุ่มสาระวางแผนดาเนินกิจกรรมจุดเน้นส่งเสริม
ผู้เรียน
4.สรุปและประเมินผล
1.งานกลุ่ม
1.กิจกรรมยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย
สาระ
 ฝึกอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ อ่านคิด
ภาษาไทย
วิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
 ฝึกการเขียนสะกดคา ทุกวัน
 ฝึกคัดลายมือและเขียนสื่อสาร
2.เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต
 ติวก่อนสอบ O-NET
3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
3.1 แข่งขันภายใน
 การแข่งขันคัดลายมือ
 การแข่งขันเขียนคาขวัญ /เรียงความ
 การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง
 การแข่งขันแต่งคาประพันธ์
 การแข่งขันท่องอาขยาน
 การแข่งขันอ่านออกเสียง
 การอ่านจับใจความ
3.2 แข่งขันภายนอก
 แข่งขันสารานุกรมไทย ฯ
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ

5,200

ระยะเวลา
ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางพรรษา

(650/กลุ่ม
สาระ)

มี.ค. 61

650

พ.ค.60 –
ก.พ. 61

มิ.ย.60 –
ก.พ.61

มิ.ย.-ก.ค.

ส.ค. 60

นางจิราภร
และ
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย

งาน/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. 60
2.งานกลุ่ม
สาระ
ภาษาต่าง
ประเทศ

3.งานกลุ่ม
สาระ
คณิตศาสตร์

1.กิจกรรมยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์

650

ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6
1) ท่องคาศัพท์และเขียนคาศัพท์ที่ท่องตาม
ระดับชั้น
2) ฝึกเขียนและพูดประโยคในการสื่อสาร การ
แนะนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและเรื่อง
ใกล้ตัว
ภาษาจีน นักเรียนชั้น ป.1-ป.6
1) ร้องเพลงจีนที่ฝึกฟังได้ 1 เพลง
2) ฝึกอ่านคาศัพท์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3) ฝึกเขียนอักษรภาษาจีน
2.เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต
 เรียนพิเศษวันเสาร์
 ติวก่อนสอบทุกชั้นและติวเข้ม O-NET
3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
3.1 แข่งขันภายใน
 แข่งขันคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
 เขียนเรื่องจากภาพหรือจากเรื่องที่กาหนด
3.2 แข่งขันภายนอก
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ
 แข่งขันจากเขตพื่นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่น (ถ้ามี)

1.กิจกรรมจุดเน้นเพิ่มผลสัมฤทธิ์ คณิตศาสตร์
1) ฝึกคณิตคิดในใจ
2) ฝึกคณิตคิดเร็ว
3) ฝึกคณิตคิดแก้โจทย์ปัญหา
4) ฝึกท่องสูตรคูณ
 ป.1 อ่านสูตรคูณแม่ 2-12 ได้

พ.ค.60 –
ก.พ. 61
มิ.ย.60 –
ก.พ.61

นางสาว
วรรณี
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่าง
ประเทศ

มิ.ย.60–
ก.พ.61

ม.ค.60
ก.พ.61

มิ.ย.60 –ก.พ61

มิ.ย.60

650

มิ.ย.60 –ก.พ61 ครูกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์

งาน/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 ป.2– ป.6 ท่องสูตรคูณแม่ 2-12 ได้คล่อง
2.เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต
 ติวก่อนสอบ O-NET
3.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
3.1 แข่งขันภายใน
 แข่งขันคณิตคิดในใจ
 แข่งขันคณิตคิดเร็ว
 แข่งขันคณิตโจทย์ปัญหา
3.2 แข่งขันภายนอก
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ
 การสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สสวท)
4.งานกลุ่ม
สาระ
วิทยาศาสตร์

1.กิจกรรมยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์
1) กิจกรรมเน้นการใช้คาถาม
 ทดสอบก่อนการใช้คาถาม
 ฝึกการใช้คาถามความจา
 ฝึกการใช้คาถามความเข้าใจ
 ฝึกการใช้คาถามการประยุกต์ใช้
 ฝึกการใช้คาถามคิดวิเคราะห์
2) กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
 ทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ
 ฝึกทักษะขั้นการระบุปัญหา
 ฝึกทักษะขั้นการตั้งสมมติฐาน
 ฝึกทักษะขั้นการทดลอง
 ฝึกทักษะขั้นการสรุปผล
 ประเมินผลการฝึกกิจกรรมแต่ละครั้ง
2. เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต
 ติวก่อนสอบ O-NET

ธ.ค..60 –ก.พ61

พ.ค..60 –ก.พ
61

พ.ค..60 –ก.พ
61

650

พ.ค..60 –ก.พ
61

พ.ค.60 –ก.พ61

นางสาวสุ
คนธา
และ
ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

งาน/กิจกรรม

5.งานกลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษาฯ

6.กลุ่มสาระ
สุขศึกษาฯ

วิธีดาเนินงาน
3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
3.1 การแข่งขันภายใน
 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
3.2 การแข่งขันภายนอก
 แข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
 แข่งขันวันวิทยาศาสตร์ รร.ปากท่อพิทยาคม
 การสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สสวท)
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ
 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1.กิจกรรมยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ สังคมศึกษา
 ฝึกการวิเคราะห์ข่าว
 ฝึกการอ่านและตั้งคาถาม
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต
 ติวก่อนสอบ O-NET
3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
3.1 การแข่งขันภายใน
 แข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา
3.2 การแข่งขันภายนอก
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ
 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1.กิจกรรมยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ สุขศึกษาและ
พลศึกษา
 ฝึกการออกกาลังกายพัฒนาสมรรถภาพทาง
กาย
 ฝึกตั้งคาถามสุขภาพประจาวัน
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
2.1 การแข่งขันภายใน
 แข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
2.2 การแข่งขันภายนอก

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.60 –ก.พ61

พ.ย.61
650

พ.ค.60 –ก.พ61 นายสุวัฒน์

ครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา

พ.ย.61
650

พ.ค.60 –ก.พ61

นายธนิต
ครูกลุ่มสาระ
สุขศึกษาพล
ศึกษา

งาน/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน

 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ
 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 แข่งขันกีฬาภายนอก
7.งานกลุ่ม
1.กิจกรรมยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ศิลปะ ดนตรี
สาระศิลปะ
นาฏศิลป์
 ฝึกทักษะการปั้น
 ฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี
 ฝึกทักษะการร้องเพลง
1. การแข่งขันทักษะวิชาการ
1.1 การแข่งขันภายใน
 แข่งขันวาดภาพระบายสี(ไม้) ป.1-ป.3
 แข่งขันวาดภาพระบายสี(น้า) ป.4-ป.6
 แข่งขันงานปั้นรูปทรงธรรมชาติ ป.1-3
 แข่งขันงานปั้นรูปนูนต่า นูนสูงและลอยตัว ป.
4-ป.6
 แข่งขันร้องเพลงอิสระ ป.1-ป.3
 แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.4-ป.6
 แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-ป.6
1.2 การแข่งขันภายนอก
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ
 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
8.กลุ่มสาระ 1.กิจกรรมยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การงานอาชีพ
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 ฝึกสรุปบทเรียนภาคทฤษฎีก่อนภาคปฏิบัติ
 ฝึกการวิจารณ์และให้คะแนนผลงานของ
เพื่อน/ตัวเอง
 เน้นการทางานอย่างเป็นขั้นตอนและนาเสนอ
ผลงานด้วยตนเอง
 เน้นผลงานที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย
 เน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียนสร้าง
ชิ้นงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.60
650

พ.ค.60 –ก.พ61

นางพรรณ
ทิพย์
ครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ

พ.ย.

650

พ.ค.60 –ก.พ61 นางดุษณีย์

ครูกลุ่มสาระ
การงาน
อาชีพ

งาน/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน

งบประมาณ

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
 ซ้อมสอบด้วยข้อสอบเก่าปีที่ผ่านมา
3. กิจกรรมการแข่งขันภายในภายนอก
3.1 การแข่งขันภายใน
แข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1ป.3
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.
6
แข่งขันวาดภาพ โปรแกรม MS. Paint ป.1-ป.3
แข่งขันทักษะการนาเสนอ Power Point ป.4
แข่งขันการสร้างงานเอกสาร โปรแกรม MS-Word
ป.5
แข่งขันโปรแกรม MS.Excel , Power Point ป.6
3.2การแข่งขันภายนอก
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ
 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.60

5. งบประมาณ 5,200 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 83 (วิชาหลัก) และ
ร้อยละ 83 (วิชาปฏิบัติ) ของ
ผู้เรียน ป.1- ป.6 ได้ เกรด 3 - 4
2) ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ
O-NET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ และร้อยละ83
ของนักเรียนได้คะแนน T-Score
42 ขึ้นไป
3) ร้อยละ 95 ของกลุ่มสาระ ได้
ดาเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ด้านคุณภาพ
4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีทักษะ
พื้นฐานการเรียนรายวิชาดีขึ้น

1.แบบรายงานประเมินตนเองของ
1. ตรวจนับคะแนนผลสัมฤทธิ์
กลุ่มสาระ
ผู้เรียนรายวิชา รายบุคคล และ 2.รายงานผลสัมฤทธิ์เกรด 3-4ของ
รายชั้น และกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระ
2.สรุปวิเคราะห์ผลคะแนนสอบ
3. ผลการสอบระดับชาติ O-NET
O-NET
4.สรุปผลคะแนนการอ่าน
3.ตรวจรายงานการประเมินผล
5.สรุปผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์
การดาเนินงานกลุ่มสาระ
6.แบบรายงาน ธศ.3
4.สอบถามความพึงพอใจ
7.สรุปรายงานผลความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
2) ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี
3) 3) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปกครองมีความไว้วางใจ โรงเรียนมาตรฐานการศึกษา และนักเรียนมีผลงานรางวัลเป็นที่ประจักษ์

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ ระดับประถม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 7
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่27
ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 28
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 29
ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 30
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 31
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 32
ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 33
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 34
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 35
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
เป้าหมายที่ 10
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
2)การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายและดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.3 การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการการจัดการ
เรียนรู้อย่างกายภาพ

แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 1-3
หัวหน้าโครงการ
นางพรรษา ขันธ์เครือ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.
2553 กาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สอดคลอง
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในทองถิ่น
ภายในประเทศ และขานรับการเป็นประชาชนของอาเซียน
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอน และ
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ในการดาเนินชีวิตผ่านมวลประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนที่มี
คุณภาพเป็นครูมืออาชีพ
ความมีเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยครูที่มีความรู้จริง รู้แม่นยา และสามารถจัดการการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีองค์ประกอบเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ความพร้อมด้านต่าง ๆส่งผลให้นักเรียนประสบ
ความสาเร็จในการเรียน ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เมื่อจบหลักสูตรสามารถศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นได้
เงื่อนไขคุณธรรม
หลักธรรมมาภิบาล อันได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักเป้าหมายสอดคล้อง
ต่อสังคมด้วยความรัก ความยุติธรรมและเป็นหนึ่งเดียวกัน
เงื่อนไขความรู้
สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน
สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และ
สมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก

2. วัตถุประสงค์
เพื่อบุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีผลงานและนาไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2) ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
3) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน
4) ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
5) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
6) ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7) ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
8) ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
9) ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
10) ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
11) มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
12) หลักสูตร เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
13) จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ
14) สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
15) นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
ด้านคุณภาพ
เพื่อการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรครูให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
1. งานหลักสูตร
สถานศึกษา

2. แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
3. ทบทวนหลักสูตร ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และ
ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
4. กาหนดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
5. จัดหน้าที่การสอนและกิจกรรมประจาปี
6. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดการเรียนการ
สอนและสอบและการรายงานผล
7. ประชุมชี้แจงแนวทาง/นโยบาย/จุดเน้นการ
จัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา
8. กากับติดตามการนาหลักสูตรไปใช้
9. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
2.งานระบบเรียนรู้ 1. วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
2. วิเคราะห์ คัดกรองผู้เรียน
3. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
5. จัดทา/ผลิตสื่อการสอน
6. นิเทศภายใน/สังเกตการสอน
7. ประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วดั
8. ซ่อมเสริมศักยภาพผู้เรียน
9. วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
10. บันทึกเอกสาร/รายงานผลการเรียนรู้
11. สรุปประเมินผล
12. สรุปรายงานสารสนเทศ
13. ประเมินผลการดาเนินงาน
3.งานประเมิน
1. ประเมินผลคะแนนจากการสอบรายวิชา
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์การ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
เรียนรายวิชา
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
2. วิเคราะห์ผลการพัฒนารายกลุ่มสาระ รายชั้น
3. สรุปสารสนเทศผลสัมฤทธิ์รายงานผูบ้ ริหาร

4,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย60
พ.ค.60

นางสาวสุธีรา

พ.ค.60
พ.ค.60
พ.ค.60
5 พ.ค.60

4,000

4,000

ตลอดปี
เม.ย.60
พ.ค.60
พ.ค. 60
พ.ค.-มิ.ย. 60
ตลอดปี
ต.ค. 60,ก.พ.61
ก.ค. 60-พ.ย.61
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
มี.ค.59
มี.ค.59
เม.ย.59
ต.ค.60,มี.ค.61
26-27 ก.ค.60
28-30 ต.ค.60
18-19 ม.ค.61
1-3 มี.ค.61
ต.ค.60, มี.ค.61

นางประภาพรรณ
และ ครูผู้สอน 8
กลุ่มสาระและ
กิจกรรมผู้เรียน

ป.1-ป.6

นางประภาพรรณ

5. งบประมาณ 12,000 บาท

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1) ครูร้อยละ 100 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
เปรียบเทียบเกณฑ์ที่กาหนด

ผลการสอบกลางภาค 1-2
ผลการสอบปลายภาค 1-2
ผลสอบโอเน็ต
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
โครงการสอน กาหนดการสอน

ด้านปริมาณ

ตรวจสอบวิเคราะห์หลักสูตร
2) ครูร้อยละ 100 มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
โครงการสอน กาหนดการสอน
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
ตามฟอร์มที่วิชาการกาหนด
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตรวจสอบการคัดกรองผู้เรียน
ตามทักษะของกลุ่มสาระฯ
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ตรวจสอบผลการคัดกรองผู้เรียน
4) ครูร้อยละ 100 ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
รายวิชา
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
5) ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ตรวจสอบบันทึกหลังสอน
6) ครูร้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
ตรวจสอบข้อสอบ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
ตรวจสอบบันทึกหลังสอน
7) ครูร้อยละ 100 ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียน
8) ครูร้อยละ 100 มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
9) ครูร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตรวจสอบรายงานประเมินตนเอง
รายบุคคล
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
10) ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ ตรวจสอบแบบบันทึกหลังสอน
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

แบบคัดกรองผู้เรียน

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกหลังสอน

บันทึกหลังสอน

ผลงานวิจัยในชัน้ เรียน

รายงานประเมินตนเอง
รายบุคคล
แบบบันทึกหลังสอน

11) ร้อยละ 100 ของหลักสูตรรายวิชา มีกระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านครบถ้วน

ตรวจสอบหลักสูตร
นับรายวิชา เวลาเรียน
หน่วยการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างรายวิชา
โครงการสอน
กาหนดการสอน

12) ร้อยละ 100 หลักสูตร เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น

ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
บูรณาการท้องถิ่น

แผนการจัดการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
บูรณาการท้องถิ่น

13)ร้อยละ 100 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ ตามโครงสร้างหลักสูตร

ตรวจสอบหลักสูตร
จานวนรายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมชมรม

หลักสูตรสถานศึกษา

14) ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศภายใน กากับ
ติดตาม ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่าเสมอ
15)ร้อยละ 100 มีสรุปรายงานผลการสอบและประเมิน
ผู้เรียนด้านต่าง ๆตามหลักสูตรครบถ้วน

ตรวจสอบบันทึกการประชุม
และสังเกตการสอน

บันทึกการประชุมคาบล็อก
รายงานการสังเกตการสอน

ตรวจสอบ สรุปผลการสอบ
การประเมิน

แบบรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายงานการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน
รานงานประเมินสมรรถนะสาคัญ
รายงานการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

16) ร้อยละ 100 ของครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

ตรวจสอบผลงานนักเรียน
โครงงาน
ชิ้นงาน
รายงาน

จานวนผลงานนักเรียน
โครงงาน
ชิ้นงาน
รายงาน

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี อานวยการจัดทาหลักสูตรรายวิชาและการออกข้อสอบร่วมปลายภาค
เรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบมีคุณภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนดี ส่งผลให้ผปู้ กครองและชุมชนเกิด
ความเชื่อมั่นต่อโรงเรียน และส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนมากขึ้น

ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ

ส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับประถม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 10
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 47
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
ประเด็นพิจารณา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 1,2,3,6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
ลานโดม
1. หลักการและเหตุผล
กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นเป็ น กิจ กรรมหลั กในการพั ฒ นาผู้ เรียนตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ และกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรั บผิดชอบช่วยสร้างสรรค์
สั งคมให้ มีความเจริญ ก้าวหน้ า ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนมีศั กยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านความเป็น ระเบี ยบวินั ย รู้จักการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดีได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวิ นัย และส่งเสริมให้เห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนาธรรมทั้งของสากลและของไทยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นเพื่อการ พัฒ นาการ
ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียน เป็นระบบสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน สามารถ
นาไปปรับใช้ใน ชีวิตประจาวัน และสังคมได้
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- สถานที่ในการจัดกิจกรรมของและค่ายมีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละชั้น
- เวลาในการจัดค่ายเหมาะสม ไม่ซ้อนกันภาระงานอื่น ๆ
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกทักษะแต่ละค่ายมีเพียงพอและเหมาะสม
- ระดับวัยของผู้เข้าค่ายแต่ละค่ายจัดแยกไว้เหมาะสมเป็นรุ่นๆ
- ความเรียบง่าย ความพอเพียง
- ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน

ความมีเหตุผล

- การจัดค่ายเป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้มีคุณธรรมนาความรู้
- ความหวัง
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการจัดทาบัญชี หลักฐานรายรับรายจ่ายของแต่ละค่าย
- ต้องเน้นการฝึกทักษะและสามารถนาไปใช้จริงในชีวิตประจาวัน
- ผู้เรีย นสามารถนาผลที่ได้รับ ต่อยอดสู่การบริห ารเวลาของตนเองให้เกิด
ประโยชน์
เงื่อนไขคุณธรรม
: ความรอบครอบ ผู้เรียน ต้องใช้การพิจารณาตรวจสอบความพร้อมในการ
จัดเตรียมอุปกรณ์
: ความกล้าหาญ ผู้เรียน ต้องอดทน พากเพียร กล้ าแสดงออกอย่า งกล้ า
หาญ และไม่ล้มเลิกความตั้งใจ เมื่อตัดสินใจให้ความร่วมมือกับครู และมี
ใจกว้างยอมรับเพื่อน ๆได้
: นักเรียน ต้องรู้จักประมาณการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่โดยเก็บอุปกรณ์
สัมภาระที่นามาเข้าค่ายกลับบ้านอย่างครบถ้วน
: ผู้เรียน ต้องเคารพในกติกา กฎระเบียบของแต่ละค่าย และต้องให้ความ
เคารพ รู้จักขอบพระคุณผู้ให้การอบรมหรือวิทยากรในค่าย
: ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
เงื่อนไขความรู้
: หลักการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
: ทักษะการใช้สื่อ ฐานฝึก และ อุปกรณ์ในค่าย
: ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงาน ผู้รับผิดชอบ การเดินทาง
2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด รู้จักทาการฝีมือและฝึกฝนให้ทากิจกรรมต่างๆอันเป็น
ทักษะชีวิต ตามความเหมาะสม
2) เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
3.เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร้อยละ 100 ของจานวนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ในโรงเรียนได้
เข้าค่ายพักแรมตามวันและสถานที่กาหนด
2) ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 100 ของจานวนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ที่มาเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
3) ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 100 ของจานวนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ที่มาเรียนได้เข้าพิธี
ประจากองลูกเสือตามระดับชั้น และสอบผ่านวิชาพิเศษ
ด้านคุณภาพ

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย มีน้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเป็น
ประชาธิปไตย รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

4. การดาเนินงาน/กิจกรรม
งาน
1. งานค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาด ป.1
2. งานค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาด ป.2
3. งานค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาด ป.3
4. งานค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารีป.4
5. งานค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารีป.5
6. งานค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารีป.6

งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา
1.ประชุมวางแผนจัดการค่าย
งบประมาณ
มิ.ย – ธ.ค.
ระดับชั้น ป.1 - ป.3
อุดหนุนเรียนฟรี
ระดับชั้น ป.4 - ป.5
15 ปี
ระดับชั้น ป.6
คนละ 175บาท
2.มอบหมายหน้าที่วางแผนการ
เข้าค่ายแต่ละระดับชั้น
3.กาหนดส่งแผนการจัดการค่าย
แต่ละระดับชั้น
4.ดาเนินการเข้าค่ายแต่ละ
ระดับชั้น
5.ออกแบบสารวจความพึงพอใจ
6.สรุปประเมินผลรายงาน
ผู้บริหาร
1. กิจกรรมกองลูกเสือ - ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
7,000
มิ.ย. – ก.พ.
-พิธีเข้าประจากอง
ลูกเสือสารอง
ลูกเสือสามัญ
-วิชาพิเศษทางลูกเสือ
ลูกเสือสารอง
ลูกเสือสามัญ
-งานกองลูกเสือโรงเรียน
- เอกสาร ลส.
- สรุปประเมินผลรายงานผู้บริหาร
2. กิจกรรมวันสาคัญ
ทางลูกเสือ

5.งบประมาณ
- 10,000 บาท

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ
- ประชุมวางแผนเตรียมการสวนสนาม
- ผู้กากับที่ได้รับมอบหมายดาเนินการ
รับผิดชอบ
- สวนสนามตามวันที่กาหนด

3,000

ผู้รับผิดชอบ
ครูธนิต
ครูปทิตตา ป.1
ครูอัญชลี ป.2
ครูสุดารัตน์ ป.3
ครูดุษณีย์ ป.
4
ครูศตพร ป.5
ครูมัณฑนา ป.6

ครูสุธีรา
ครูธนิต

มิ.ย – ก.ค.
ครูธนิต

- งบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด และผ่านกิจกรรมฐานแต่
ละระดับชั้น

2.ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตรนารี
และ ยุวกาชาด ที่มาเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

3. ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด ที่มาเรียนได้เข้าร่วมและ
ผ่านกิจกรรมพิธีการกองลูกเสือ และมี
เอกสารดาเนินกิจการกองลูกเสือครบทุก
รายการ
ด้านคุณภาพ
นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัย
มีน้าใจ มีความรับผิดชอบ เกิดความ
สามัคคีรู้จักรักษาและส่งเสริมจารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง
ของประเทศชาติ

วิธีการประเมิน
- บัญชีรายชื่อลูกเสือ เนตร
นารีและยุวกาชาด ที่เข้าค่าย
พักแรม ระดับชั้น ป.1-ป.6
- ประเมินการผ่านเกณฑ์
กิจกรรมวิชาภาคพิเศษ

เครื่องมือที่ใช้
- ใบอนุญาตเข้าค่ายพักแรม
นอกสถานที่
- คาสั่งมอบหมายหน้าที่
- บัญชีรายชื่อลูกเสือ
เนตรนารี
- ตารางการฝึกแต่ละค่าย
-แบบประเมินวิชาพิเศษ
สังเกตความพร้อมเพรียงในการ - คาสั่งโรงเรียน
ดาเนินกิจกรรม
ตรวจนับจานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบจานวนลูกเสือ
เนตรนารี
ตรวจผลการสอบวิชาพิเศษ

เอกสาร ลส. ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือวัดผลประเมินผล
วิชาพิเศษ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรีเขต 2 เพื่อขออนุมัติการเข้าค่ายพักแรม
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ สถานที่เข้าค่ายพักแรม
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธ.ศ.2

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 13
สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 60
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 61
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นายสุวัฒน์ วงษ์พานิช
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16พฤษภาคม - 8 กันยายน 2560
สถานที่
ภายนอกโรงเรียน
1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553หมวด 4ว่า
ด้ว ยแนวการจัดการศึกษา มุ่งเน้ น ให้ โรงเรี ยนจัดการเรียนการสอน ให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ห ลากหลายโดยจัด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน มุ่งเน้นการใช้แหล่งความรู้มีความสาคัญใน
กระบวนการการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนเพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริงการจัดการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ หน่วยงานองค์กร สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่ง
ผู้เรียนผู้สอนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือเรื่องที่สนใจได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นชุมชนและธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถค้นพบความรู้ได้ไม่รู้จบทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญประสบความสาเร็จตามแนวคิดแนวทางการจัด
การศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนจึงจัดโครงการทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้มีสมาธิในการ

เข้าร่วมกิจกรรม จัดการเรียนรู้จากแหล่งรู้ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละชั้น
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ - เลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัยเพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับ
ความมีเหตุผล
- การปลู ก ฝั ง และส่ ง เสริ ม ประสบการณ์ แ ต่ สิ่ ง ที่ ดี ให้ กั บ เด็ ก มี ทั ก ษะชี วิ ต บู ร ณาการ
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง และ การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ในการเจริญเติบโตต่อไป
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - รู้จักการวางแผนในการไปทัศนศึกษาอย่างรอบคอบและเรียบร้อย
เงื่อนไขคุณธรรม - ความรอบคอบใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดาเนินการ ไตร่ตรอง ด้วย เหตุผล เพื่อการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า
- ความกล้าหาญ กล้าคิดกล้าถามเพื่อหาข้อมูลให้กับตนเอง
- ความมัธยัสถ์
วางแผนการใช้เงินอย่างประหยัดและเหมาะสม
- ความเรียบง่ายความพอเพียงในการไปทัศนศึกษา
- ความยุติธรรมเคารพในกติกา กฎระเบียบ ตรงต่อเวลา เป็นระเบียบเรียบร้อยในการไปทัศน
ศึกษาแต่ละครั้ง
เงื่อนไขความรู้ - ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ได้ไปทัศนศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงานการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับความรู้จากสถานที่จริง และได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพิ่มมากขึ้น
4.การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ทัศนศึกษา 1) ประชุมหัวหน้าระดับชั้นวางแผนกาหนด
14มิ.ย.60
สถานที่ทัศนศึกษา
งบเรียนฟรี ฯ
2) เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
ประถม 165/
3) สารวจเส้นทาง ติดต่อวิทยากรและ
คน
12 ก.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นายสุวัฒน์
และ
หัวหน้า
สายชั้น

4)
กิจกรรม
5)
6)
7)
8)

9)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานแจ้ง
วิธีการดาเนินงาน
คณะครูผู้เกี่ยวข้องรับทราบและทาความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามคาสั่ง
ประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและ
ทาความเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามคาสั่ง
แจกจดหมายประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง/
นักเรียนทราบ
นัดหมายนักเรียนเกี่ยวกับกาหนดการ
ระเบียบวินัย การแต่งกายและกิจกรรมที่
ปฏิบัติ
กาหนดวันทัศนศึกษาดังนี้
- ชั้น ป.1-2
- ชั้น ป.3-4
- ชั้น ป.5-6
9) สรุปรายงานประเมินผล

4. งบประมาณ
รัฐสนับสนุน รายหัว
5. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
-ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการทัศน
ศึกษานอกสถานที่
-ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงานการไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนร้อยละ95ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ตรงที่แปลกใหม่ทาให้เกิดความรู้
6.

7.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-สถานที่ที่ไปทัศนศึกษา
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

19ก.ค.60
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2ส.ค.60
9ส.ค.60

6ก.ย.60
7ก.ย.60
8ก.ย.60

วิธีการประเมิน
- สารวจจานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม และการจัดทา
ชิ้นงาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึก
- ใบงาน

- สอบถามความพึงพอใจและ
ความรู้ที่ได้รับ

-แบบสอบถาม

ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีความสุข

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ปลูกความรู้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 13
สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 60
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 61

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2560
มาตรฐานที่ 3

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ประเด็นพิจารณา

1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2.การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563 ด้านที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาววรรณี สร้อยแสง
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้สถานศึกษา มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนจึงจัดทาโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน ผู้เรียนจะ
ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน-ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ เป็นการเสริมการสอนโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นสนใจในบทเรียน สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการกับเนื้อหาวิชาต่างๆอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่ายจนเกิด
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อไป

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
ความมีเหตุผล
- อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมคุ้มค่าในการเรียนรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
: แบ่งปันความรู้/ความดี/ความรักซึ่งกันและกัน
เงื่อนไขความรู้
: ความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2) มีและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเรียนการสอนเป็น
สารสนเทศ
3) ร้อยละ 100 ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่ผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้ามวิชาแบบบูรณาการ
4) ร้อยละ 90 ของกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิ่น
ด้านคุณภาพ
กลุ่มสาระใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ภูมิปัญญาได้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานในการเรียน มีความพึงพอใจในกิจกรรม
การเรียนรู้จากภูมิปัญญา
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
1. งานทะเบียน
แหล่งเรียนรู้
ภายใน –
ภายนอก

1)
2)
3)
4)

วิธีดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการโครงการ
รวบรวมแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกจัดทา
ทะเบียน
ประกาศแหล่งเรียนรู้ภายใน-นอก ให้
บุคลากร ทุกกลุ่มสาระเพื่อการนาไปใช้
จัดทาตารางวิเคราะห์การใช้แหล่งเรียนรู้ใน

งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
มิ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรณี
สร้อยแสง

งาน/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
แผนการจัดการเรียนรู้
5) จัดทาแบบบันทึกข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้
ตลอดปี
ให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้
6) สรุปรายงานประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
ก.พ.61
ภายใน-นอก
รวบรวมข้อมูลการใช้จัดทาสารสนเทศ
ก.พ.61
8.กิจกรรมวันภูมิปัญญา ปลูกความรู้
2,000
ก.ค.-ต.ค 60
1) วิเคราะห์แผนการเรียนรู้กาหนดภูมิปัญญา
2) จดหมายเชิญภูมิปัญญา
ก.ค.60
3) ช่วงเวลาการเรียนรู้จากภูมิปัญญา ระดับชั้น
ป.1-ป.6
ส.ค.60
4) แบบประเมินความพึงพอใจภูมิปัญญา ปลูก
ความรู้
ก.ย.60
5) สรุปรายงานประเมินผล
6) รวบรวมข้อมูลการใช้จัดทาสารสนเทศ
ก.ย.60
ก.พ.61

ผู้รับผิดชอบ

5. งบประมาณ
2,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ
1. ตรวจสอบแบบสารวจข้อมูล
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
2. มีและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก
2. ตรวจสอบแบบวิเคราะห์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสารสนเทศ
สอดคล้องแผนการจัดการ
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้เรียนรู้จาก
เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวิทยากรท้องถิ่น ส่งผลให้
3. ตรวจสอบแบบบันทึกการใช้

เครื่องมือที่ใช้วัด
1. แบบสารวจแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญา
2. ตารางวิเคราะห์ความ
สอดคล้องแผนการจัดการ
เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญา
3. แบบบันทึกการแหล่ง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
4. เกิดความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนมากขึ้น
ข้อมูล
5. ร้อยละ 100 ของกลุ่มสาระ ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย 4. ตรวจสอบแบบบันทึกการ
วิทยากรท้องถิ่น อย่างพอเพียง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา
ร้อยละ100 ของ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
ท้องถิ่น
1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
6. 8 กลุ่มสาระที่ผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยง
ตรวจสอบแบบสารวจ/สอบถาม
ข้ามวิชาแบบบูรณาการ
ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านคุณภาพ
ร้อยละ 93 ของผู้มีส่วนร่วม หรือผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อบต. เทศบาล กลุ่มแม่บ้าน วิทยากรให้ความรู้
สถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เครื่องมือที่ใช้วัด
เรียนรู้ภูมิปัญญา
5. แบบบันทึกการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

5.แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้เรียนมีความสนใจวิธกี ารเรียนรู้ ร่วมกับผู้อื่น อย่างสนุกสนาน เกิดแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้มีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 2
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 7
มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 8
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค. ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางประไพ แก้วจีน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 - ธันวาคม 2560
สถานที่
ลานโดมและห้องเรียนระดับชั้นชั้น ม. 1 – ม. 3 โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม ผู้เรียนต้องมีความรู้ทางศาสนา มีค่านิยมและศรัทธาใน
ศาสนา ประพฤติตามหลักธรรมและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ได้เห็นความสาคัญ จึงได้จัดโครงการธรรมศึกษา ตรี โท เอก เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนธรรมศึกษา ตรี
โท เอก ขึ้นในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ผู้เรียน เรียนธรรมศึกษาตรี โท เอกได้อย่างเหมาะสมกับเวลา
ความมีเหตุผล
- ผู้เรียนเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก และนาหลักธรรมมาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้เหมาะสม
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ผู้เรียนมีการนาหลักธรรมมาพัฒนาตนเพื่อสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข

เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้

- ผู้เรียนนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม
- ความเชื่อศรัทธา
- ความรัก ความเมตตา
- ความสุภาพถ่อมตน
- เรียนรู้ธรรมศึกษา ตรี โท เอก แล้วนามาใช้ในการดาเนินชีวิตได้

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ เรียนและสอบธรรมศึกษา ตรี โท
เอกตลอดจนได้นาหลักธรรมที่เรียนรู้มาใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้
เป็นที่ยอมรับ
( 1 ) (2.1)
2) เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณตามหลักธรรมของศาสนา ( 2.2 )
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ เรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก
2) ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนธรรมศึกษาตรี โท
เอก ประเมินผลผ่านร้อยละ 95
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้ธรรมศึกษาตรี
โท เอก และนาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็นคนดีในสังคม
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งานการเรียนการสอน 1. 1.ประสานงานการเรียนการสอนกับ
ธรรมศึกษา
2. วัดดอนขมิ้นและศูนย์ส่งเสริมธรรม
3. ศึกษาในโรงเรียน อาเภอท่ามะกา
4. 2.จัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนทีส่ มัคร
5. เรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก
6. 3.พิธีเปิดแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
7. 4.มอบเกียรติบัตรผู้เรียนที่สอบผ่าน
8. ธรรมศึกษา ปี พ.ศ. 2559
9. 5.จัดนักเรียนเรียนธรรมศึกษา ตรี โท

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
8,000
พ.ค. 60 – ครูประไพ
ธ.ค.60
ครูธิชญา
ครูพัชรินทร์

15 มิ.ย.60
15 มิ.ย.60
มิ.ย.60

งาน/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน
10. เอกในห้องเรียน
11. 7.ติดตามงานและสรุปประเมินความ
12. พึงพอใจ
งานสอบธรรมสนามหลวง13. 1.ซ้อมสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
14. 2.สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
3.ติดตามงานและสรุปประเมินความ
15. พึงพอใจ
16.

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

2,000

มิ.ย.–ธ.ค.
60
พ.ย. 60 ครูประไพ
ครูธิชญา
พ.ย.-ธ.ค. ครูพัชรินทร์
60

5. งบประมาณ 10,000 บาท

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ด้านปริมาณ
1. ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธชั้น
-สารวจข้อมูล
มัธยมศึกษาปีที่ 1 –ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100
เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็น
พุทธมามะกะ เรียนและ สอบ
ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
2. ผู้เรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก ชั้น -ใช้แบบทดสอบ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบผ่านธรรม
ศึกษา ตรี โท เอก ร้อยละ 95

3.
4.
5.
6.
7.

ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีความพึงพอใจที่ได้เรียนธรรม
ศึกษา และนาหลักธรรมมาใช้ดาเนิน
ชีวิต เป็นคนดีของสังคม

-สารวจความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสารวจ

-แบบทดสอบ

-แบบประเมินความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) ศูนย์ส่งเสริมธรรมศึกษาในโรงเรียน อาเภอท่ามะกา ทาหน้าที่สนับสนุนแนะนาการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาตรี โท เอก
2) วัดดอนขมิ้น ทาหน้าที่สนับสนุนและจัดส่งพระอาจารย์มาช่วยสอนธรรมศึกษา ตรี โท เอก ตลอดจน
ช่วยประสานงานการสอบธรรมศึกษา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนที่เรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เป็นคนดี
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3

รักษ์ภาษาไทย (ระดับมัธยม)
2556 - 2560
ผู้เรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 11
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆรอบตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 12
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.2
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางกังสดาล เกียรติศิริ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยและวรรณคดีไทยเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยที่สาคัญที่สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อของคนไทยได้ดียิ่ง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางภาษาของชาติที่
ผู้เรียนควรศึกษาให้เข้าใจถึงความเป็นมา ตระหนักในคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานให้ดารงอยู่คู่ชาติไทย
ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดทาโครงการรักษ์ภาษาไทยขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วรรณคดีอันมีค่ายิ่งของไทย และส่งเสริมสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย ให้มีนิสัย
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
จัดกิจกรรมและการแข่งขันได้เหมาะสมกับผู้เรียน
ความมีเหตุผล
ผู้เรียนรักการเรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่าน
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการคิด
เงื่อนไขคุณธรรม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความเรียบง่าย ความพอเพียง
ความกตัญญูรู้คุณ หน้าที่ / การงาน
เงื่อนไขความรู้
มีทักษะความรู้จากการแข่งขันและกิจกรรมอื่นๆ

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ( 3.1 )
2) มีทักษะในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง ( 3.2 )
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม/แข่งขันทักษะวิชาการ วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ
และบันทึกรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Love to Learn)
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน
2.1 วันสุนทรภู่

2.2 วันภาษาไทย
แห่งชาติ

วิธีการดาเนินงาน
1.วางแผนการดาเนินการ
-ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
-มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัด
กิจกรรมและการแข่งขันทักษะวิชาการ
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
3.ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
-การจัดป้ายนิเทศ
-การแข่งขันอ่านทานองเสนาะ
-การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ตัวละครเรื่องพระอภัยมณี
-การแข่งขันแต่งกลอนแปด
-การตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติวันสุนทรภู่
-การแข่งขันขับเสภา บทละคร
เรื่องพระอภัยมณี
4.ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
5.สรุปผล/รายงานผลการจัดกิจกรรม

งบประมาณ
1,500

1.วางแผนดาเนินการ
-ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
-มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัด
กิจกรรมและการแข่งขันทักษะวิชาการ

500

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
16 พ.ค.60 นางกังสดาล
ครูในกลุ่มสาระ
23 พ.ค. 60 ภาษาไทย

12-20มิ.ย.
60

26 มิ.ย. 60

27 มิ.ย. 60
1 ก.ค. 60

นางกังสดาล
ครูในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย

งาน

2.3 บันทึกรักการ
อ่านเพื่อการเรียนรู้
(Love to learn)

2.เสนอขออนุมัติโครงการ
วิธีการดาเนินงาน
3.ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
- การคัดลายมือ
-การเขียนคาขวัญ
-การเขียนตามคาบอก
-การร้องเพลงฉ่อยและการโต้วาที
4.ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
5.สรุปผล/รายงานผลการจัดกิจกรรม
1.วางแผนการดาเนินงาน
-ประชุมครูในกลุ่มสาระภาษาไทย
-มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.เสนออนุมัติโครงการ
3.ครูผู้สอนในรายวิชาตรวจสมุดบันทึกรักการ
อ่านเพื่อการเรียนรู้
-ครูในกลุ่มสาระภาษาไทย
แต่ละชั้นตรวจสมุดบันทึกรักการอ่าน และ
บันทึกข้อมูล
4.ประเมินความพึงพอใจ
5.สรุป/รายงานผล

5.

งบประมาณ 2,000 บาท

6.

ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ด้านปริมาณ
-ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย
ด้านคุณภาพ
-ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย สามารถใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอยู่เสมอและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย
7.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

16 พ.ค. 60
งบประมาณ ระยะเวลา
10 ก.ค. 60
17–26
ก.ค. 60

-

วิธีการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

28 ก.ค. 60
1 ส.ค. 60
10 พ.ค.60 นางกังสดาล
ครูในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
12 พ.ค. 60
19 พ.ค. 60

6 ก.พ. 61
9 ก.พ. 61

เครื่องมือที่ใช้

-การสังเกต
-การตรวจสอบ

- แบบสังเกต
- แบบตรวจสอบ

-การสารวจ
-การสอบถาม

-แบบสารวจ
-แบบสอบถาม

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยเห็นคุณค่าและความสาคัญของวรรณคดีไทย ใช้ภาษาไทยในการ
พูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมาย 3
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตัวเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่11
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว
ยุทธศาสตร์ที่12
มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่13
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ยุทธศาสตร์ที่14
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.3โครงการกิจกรรมที่ 1,4,5,8หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

หัวหน้าโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานที่

นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
ต่อเนื่อง
พฤษภาคม 2560–สิงหาคม 2560
ลานโดม

1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียน
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่
หลากหลายที่ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมความสามารถ
ความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดทากิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและส่งเสริมสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
-การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เหมาะสมกับเวลาและผู้เรียน
ความมีเหตุผล
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สาคัญ
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี - พัฒนาต้องทาต่อเนื่องจริงจัง ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจึงจะเห็นผลและดีขึ้นเป็นลาดับ
เงื่อนไขคุณธรรม
-ความเรียบง่าย ความพอเพียง การงาน หน้าที่ การเพ่งสิ่งสร้าง รักษ์ธรรมชาติ
เงื่อนไขความรู้
-ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันและ
นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มจากกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน (3.1,3.2,3.3)
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน(3.4)
3.เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1ี่ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน
4.การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

งาน/กิจกรรม

1.วางแผนการดาเนินการ
3,000
16พ.ค-ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มสาระ
20ส.ค.60
การเรียนรู้เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม
-มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
2.จัดการประกวดทักษะเนื่องใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติระหว่าง
วันที่ 1-17 ส.ค. 60
-จัดประกวดการวาดภาพจาก
คาขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-จัดประกวดพูดสุนทรพจน์จาก
คาขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์
-ฝึกซ้อมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา

นางวัชราภรณ์
คณะกรรมการ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

2.จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
วันที่ 18 ส.ค. 60
เวลา11.55-12.30น
-พูดสุนทรพจน์ของทีมชนะเลิศ
-การแสดงทางวิทยาศาสตร์
-มอบรางวัลการประกวดทักษะ
3.สรุปข้อมูล ประเมินผล

5. งบประมาณ 3,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
-ร้อยละ100ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-ชั้น

วิธีการประเมิน
1.รวบรวมและตรวจสอบ
ประมวลผลกิจกรรมจากกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบสรุปกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้

มัธยมศึกษาปีที่3เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
-ร้อยละ100ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงาน
ด้านคุณภาพ
-ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน

สาระการเรียนรู้
-แบบประเมินความพึงพอใจ

2แบบประเมินความพึง
พอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีความชานาญในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับโดยตรง

ธ.ศ. 2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3

โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด
2556 - 2560
ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 11
มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆ รอบตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 12
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
เป้าหมายที่ 11
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 53
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เป้าหมายที่ 15
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 64
จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
1.1
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.1.2
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ (ห้องสมุด)
หัวหน้าโครงการ
นางสุรีรัตน์ จีนเอีย
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่
ห้องสมุดโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดโรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ ยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และยังเป็นพื้นฐานในการ
ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การปลู ก ฝั งให้ ผู้ เรี ย นมี นิ สั ยรักการอ่าน รักการค้ น คว้า การเขีย น การคิด วิเคราะห์ การคิ ด
สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการบูรณาการ ที่จะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของการพัฒนาการเรียนรู้ คุณลักษณะ และทักษะที่จาเป็นอย่างรอบด้าน ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก

ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว มีนิสัย
รักการอ่านรักเรียนรู้และพัฒนา เกิดความสนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้
เกิดในระดับโรงเรียนก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระดับชาติต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การรู้จักพอประมาณในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ความมีเหตุผล
รับฟังคาถาม พร้อมทั้งเสนอแนะ ให้กับผู้ใช้บริการ
การมีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี เกิดการพัฒนาศักยภาพกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาไปปรับใช้ได้กับ
ชีวิตประจาวัน
เงื่อนไขคุณธรรม
มีความสุภาพ เต็มใจให้บริการ ตั้งใจทางาน มีความรอบคอบ
เงื่อนไขความรู้
มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว (3.1)
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (3.2)
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (3.4) , (11.1)
2.4 เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (15.1) , (20)
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด
3. ร้อยละ 100 ของกิจกรรมได้ดาเนินการตอบคาถามประจาเดือน จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน และจัด
กิจกรรมตะกร้าความรู้
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
5. ร้อยละ 95 ได้ปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน มีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะ
แก่การเรียนรู้
6. จัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มุมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
มุมอาเซียน มุมนิทาน
ด้านคุณภาพ

ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสืบค้นข้อมูลจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การดาเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
1. งานปฐมนิเทศการ
เข้าใช้ห้องสมุด

-

2. งานสัปดาห์
ห้องสมุด

3. งานส่งเสริมการ
อ่าน
3.1 กิจกรรมตอบ
คาถามประจาเดือน

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
2,000
22 - 26 นางสุรีรัตน์ จีนเอีย
การเข้าใช้ห้องสมุด
พ.ค. 60
ติดต่อขอชั่วโมงแนะแนวเพื่อปฐมนิเทศ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดให้คุณครู และ
นักเรียนทราบ
จัดปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุดให้กับนักเรียน
ทุกระดับชั้น
สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน

- วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- ประกวดระบายสีภาพห้องสมุดในฝันใน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3
- ประกวดแต่งคาขวัญเชิญชวนเข้าห้องสมุด ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6
- แข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทย ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
- เกณฑ์การตัดสินรางวัลแยกเป็นระดับชั้น
- ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและแสดงผลงาน
บริเวณหน้าห้องสมุด
- สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน

3,000

นางสุรีรัตน์ จีนเอีย

ธ.ศ. 2

3,000
- วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมตอบคาถาม
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยอดนักอ่าน
- จัดบอร์ดที่บอร์ดสาระน่ารู้ซึ่งจะติดที่ไว้หน้า
บริเวณห้องสมุดทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

มิ.ย.60 ก.พ.61

1,000

มิ.ย.60–
ก.พ.61
มิ.ย.60–
ก.พ.61

นางสุรีรัตน์ จีนเอีย

- -นาคาถามประจาเดือนมาติดไว้ที่บอร์ด

งาน/กิจกรรม

3.2 กิจกรรมยอดนัก
อ่าน

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
- ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องสมุด(ด้านขวา)
- ครูบรรณารักษ์แจกใบคาถามประจาเดือนให้
คุณครูประจาชั้นทุกระดับชั้น เมื่อตอบคาถาม
เสร็จแต่ละห้องเรียนรวบรวมคาตอบส่งที่
เคาน์เตอร์ห้องสมุด โดยใส่ลงกล่องที่แยกตาม
ระดับชั้น
- คัดนักเรียนที่ตอบคาถามถูกต้อง จับฉลากชั้น
ละ 1 รางวัล รับรางวัลที่ห้องสมุด
สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน
- วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมยอดนักอ่าน
1,000
มิ.ย.60 – นางสุรีรัตน์ จีนเอีย
ก.พ.61
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยอดนักอ่าน
-

เก็บสถิติการอ่านของนักเรียนทุกวัน

-

ประกาศผลผู้รับรางวัล และรับรางวัลใน

-

สัปดาห์สุดท้ายของปีการศึกษา

- สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน
3.3 กิจกรรมตะกร้า
ความรู้

4. งานปรับภูมิทัศน์
ภายในห้องสมุด
4.1 กิจกรรมจัดซื้อ
หนังสือในหมวดต่างๆ

- วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมตะกร้า
ความรู้ และคัดเลือกหนังสือ
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตะกร้าความรู้
- จัดตะกร้าหนังสือเวียนชั้น ป.1-ม.3
- ประเมินแบบพึงพอใจ
- สรุปผลการประเมิน
- วางแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อ
- จัดทาแบบสารวจความต้องการหนังสือ/
ทรัพยากรสารนิเทศเข้าห้องสมุด
- รวมข้อมูลจากแบบสารวจความต้อง
- จัดทาแบบประเมิน
- จัดทาเสนอซื้อหนังสือ วารสาร นิตยสาร

1,000

มิ.ย.60 ก.พ.61

นางสุรีรัตน์ จีนเอีย

136,000

มิ.ย.60–
ก.พ.61

นางสุรีรัตน์ จีนเอีย

4.2 กิจกรรมจัดมุม
เฉลิมพระเกียรติ/
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องสมุดมุมเรียนรู้

-

สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน

-

วางแผนปฏิบัติกิจกรรมการจัดมุมเฉลิมพระ
เกียรติภายในห้องสมุดจัดมุมเรียนรู้ภาษาไทย

พ.ค.60–
มิ.ย.60

นางสุรีรัตน์ จีนเอีย

มุมนิทานจัดมุมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมมุม
อาเซียน

งาน/กิจกรรม
ภาษาไทย มุมนิทาน
จัดมุมเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม มุม
อาเซียน

6,000

-

วิธีดาเนินงาน
จัดทามุมเฉลิมพระเกียรติภายในห้องสมุด

-

จัดทามุมเรียนรู้ภาษาไทยมุมนิทาน

-

จัดทามุมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมมุมอาเซียน

-

จัดทาแบบประเมิน

-

สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน

งบประมาณ ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5. งบประมาณ
งบประมาณจากทางโรงเรียนประมาณ 150,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
การเข้าใช้ห้องสมุด
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านของห้องสมุด
- ร้อยละ 100 ได้จัดการตอบคาถามประจาเดือน จัด
กิจกรรมยอดนักอ่าน และจัดกิจกรรมตะกร้าความรู้
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้ารับร่วมสัปดาห์ห้องสมุด
- ร้อยละ 95 ได้ปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดให้ทัน
เหตุการณ์เป็นปัจจุบัน มีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่
การเรียนรู้
- จัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี มุมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม มุม
อาเซียน มุมนิทาน
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสืบค้นข้อมูลจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม
-สถิติการยืมหนังสือ
-สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม
-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม
-แบบประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบบันทึกการยืม
หนังสือ
- แบบบันทึกการเข้า
ใช้ห้องสมุด
- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม

-แบบประเมินความพึงพอใจ

-ใบงานที่ค้นคว้าความรู้จาก
ห้องสมุด

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและรู้สึกสนุกเพลิดเพลินกับทุกๆกิจกรรมและสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3

เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้
2556 - 2560
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 11
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อ ต่าง ๆ รอบตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 12
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ 13
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 14
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
เป้าหมายที่ 4
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
ยุทธศาสตร์ที่ 18
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.1
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.2
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3 , 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 – มกราคม 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
จากมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นการประเมินผลสภาพจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ มีหลักการ กาหนดเป้าหมาย และ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด การเขียน ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศพัฒนาการเรียนรู้หรือนาเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ มีวิธีการพึ่งพาภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์
ดังนั้นการบูรณาการความรู้สาระต่าง ๆ ของครูและนักเรียน จึงเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียน แผนงานวิชาการโรงเรียนธีรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้นี้ขึ้นเพื่อให้ครู

และนักเรียนได้ร่วมแรง ร่วมใจในการนาเสนอผลงานอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินสภาพจริง
ตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นการ จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการ และสร้าง
ความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างใกล้ชิด
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดแสดงผลงาน
- พอประมาณกับสถานที่ ที่จัดแสดง
- พอประมาณกับกาลังงาน และ กาลังทรัพย์
- พอประมาณกับความสามารถของนักเรียน
ความมีเหตุผล
- ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
- เข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้ถูกต้อง
- ชี้แจง และนาเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบต่างๆ
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - มีส่วนร่วมในการแสดงออก และภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและกลุ่ม
- สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเรียบง่าย ความพอเพียง
- การงาน / หน้าที่
- ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
เงื่อนไขความรู้
- กระบวนการทางาน
- วิธีสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
- รูปแบบการสร้างองค์ความรู้ สู่การนาเสนอ ของ 8 กลุ่มสาระ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2) เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างใกล้ชิด
3) เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้ร่วมแรง ร่วมใจในการนาเสนอผลงานอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้เรียน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ผู้เรียนที่มาเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นาเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เรียนใน
รูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ มีความพึงพอใจ ภูมิใจในผลงานของตนเอง นาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันและสังคมได้

4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการเปิดบ้าน
1. วางแผนกาหนดวัน เวลา จัดงาน
20,000
วิชาการคาราวานความรู้ 2. ออกแบบสารวจ และรวบรวม
ข้อมูล
2.1 การแสดงโครงงานของ 8 กลุ่ม
สาระ
2.2 การสาธิตผลผลิต ผลงานนักเรียน
2.3 การจัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.4 walk rally 8 กลุ่มสาระ
2.5 การแสดงผลผลิตของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- เก็บแบบสารวจ
- กากับติดตาม การดาเนินงานกลุ่ม
สาระ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม
4. สรุปรายงานประเมินผล

ระยะเวลา
พ.ค. 60
พ.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
นางวัชรา
ภรณ์

23 ม.ค. 61
ม.ค. 61

5. งบประมาณ 20,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ผู้เรียนที่มาเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม วันเปิดบ้านวิชาการ คาราวาน
ความรู้
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนาเสนอผลงานทาง
วิชาการของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ
2.1 ร้อยละ 100 ของการแสดงโครงงาน 8
กลุ่มสาระ
2.2 ร้อยละ 100 การสาธิตผลผลิตผลงาน
นักเรียน 8 กลุ่มสาระ
2.3 ร้อยละ 100 จัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ

วิธีการประเมิน
เก็บข้อมูลการผ่านกิจกรรมแต่
ละกลุ่มสาระ
ผลงานที่จัดแสดงในแต่ละ
กลุ่มสาระทุกชั้นเรียนแสดง
ผลงาน

เครื่องมือที่ใช้
- สมุดกิจกรรมเล่มเล็ก
- แบบสารวจชิ้นงานแต่
ละกลุ่มสาระ
-ใบโบชัวร์
-แผงโครงงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
2.4 ร้อยละ 100 walk rally 8 กลุ่มสาระ
2.5 ร้อยละ 100 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รับเชิญเข้า
ร่วมแสดงผลงาน
ด้านคุณภาพ
1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ - สารวจความพึงพอใจ
นอกห้องเรียน
นักเรียนที่เข้าชมงาน

เครื่องมือที่ใช้

- แบบสารวจความพึง
พอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. กลุ่มแม่บ้านสาธิตเครื่องจักสาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ มีความพึงพอใจ ภูมิใจในผลงานของตนเอง นาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันและสังคมได้

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ

เพาะพันธุ์ปัญญา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2556 - 2560

เป้าหมายที่ 4

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูและสื่อสารโดยการพูดเขียนตามความคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2

นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4.3

กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4.4

มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันที่ 11 ต.ค 2559
มาตรฐานที่ 1

คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา 1.1

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1.1.2

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา

แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

หัวหน้าโครงการ

นางวรรณวลี อารมย์สุขโข

ลักษณะโครงการ

ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนินการ

16 พฤษภาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่

ใต้อาคารยวงบอสโก โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลจึงต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยนานวัตกรรมการ
เรียนรู้การทาวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติเข้ามาใช้พัฒนาความคิดเชิง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ไปจนถึงการคิดได้อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
โรงเรียนธีรศาสตร์พิจารณาแล้วว่าการเรียนรู้ของกระบวนการวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญาส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนธีรศาสตร์จึงเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา กับศูนย์พี่เลี้ยง

มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติและธนาคารกสิกรไทย เพื่อสงเสริม พัฒนา
ผู้เรียน ให้มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ

พอประมาณในการบริหารเวลา การทางานเป็นกลุ่ม

ความมีเหตุผล

อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติ (Learning by Doing)

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเลือกทาโครงการบนฐานวิจัยด้วยตนเอง
เงื่อนไขคุณธรรม

- ความรัก

เงื่อนไขความรู้

- อิสรภาพ
- ความเชื่อศรัทธรา
การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการค้นคว้าและตีความที่เรียกว่าวิจัยโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา (Research Based Learning)

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูและสื่อสารอย่างเป็นระบบ(4.1)
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล(4.2)
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน
ฟัง และดูและสื่อสารอย่างเป็น(4.3)
2.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ(4.4)
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. รัอยละ 100 ของนักเรียนชมรมเพาะพันธุ์ปัญญา นานวัตกรรมการเรียนรู้การทาวิจัยโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา ใช้ปฏิบัติโครงงานฐานวิจัยได้
2. นักเรียนชมรมเพาะพันธุ์ปัญญาจัดทาโครงงานฐานวิจัย 9 โครงงานต่อ1ปีการศึกษา
ด้านคุณภาพ
1.

นักเรียนมีทักษะการสร้างกระบวนการเรียนรู้ค้นคว้าและตีความซึ่งองค์ความรู้เกิดจากผู้เรียน
เป็นผู้คิดเองในการจัดทาโครงงานฐานวิจัยทาให้ประสิทธิ์ภาพของการเรียนสูงขึ้น

4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน

วิธีดาเนินงาน

เพาะพันธุ์ปัญญา 1.วางแผนการดาเนินงาน
-ประชุมคณะกรรมการโครงการ
-ประชาสัมพันธ์กับนักเรียน ม.1
-รับสมัครนักเรียนม.1 - ม.3เข้าชมรม
2.การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการ
ค้นคว้าและตีความเพื่อจัดทาโครงงานฐาน
วิจัย
-กิจกรรมผู้นา4ทิศ
-กิจกรรมจิตตปัญญา
-แบ่งกลุ่มจากกิจกรรม
-พบวิทยากรพี่เลี้ยง
-กิจกรรมSystem Thinking
-ฝึกการคิดหาหัวข้อปัญหาวิจัย
-ฝึกการเขียนหัวข้อโครงงานฐานวิจัย
-ลงมือปฏิบัติโครงงานฐานวิจัย
-ตรวจสอบความถูกต้องของโครงงานฐาน
วิจัย
-ประเมินผลโครงงานโดยคณะครู
ธีรศาสตร์และศูนย์พี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-เสนอผลงานเวทีระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ
-สรุปประเมินผล
3.จัดทารายงานประเมินผล
-รวบรวมผลการประเมินโดยคณะ
ครูธีรศาสตร์และศูนย์พี่เลี้ยง
4.รายงานประเมินผลต่อผู้บริหาร
5.งบประมาณ 2,000 บาท

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2,000

พ.ค.60

นางวรรณวลี

พ.ค.60

นางวัชราภรณ์

พ.ค.60

นางจรูญลักษณ์
นางสาวศตพร

มิ.ย.60
มิ.ย.60
มิ.ย.60
มิ.ย.60-ธ.ค.60
ธ.ค.60
ก.พ. 61

6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ด้านปริมาณ

-ตรวจสอบวิเคราะห์ความเป็นผู้นา -แบบประเมินความถูกต้อง

1 รัอยละ 100 ของนักเรียนชมรม

-ประเมินกระบวนการวิจัยที่เน้น

เพาะพันธุ์ปัญญา นานวัตกรรมการ

กระบวนการเรียนรู้โดยศูนย์พี่เลี้ยง วิจัยโดยศูนย์พี่เลี้ยง

เรียนรู้การทาวิจัยโครงการเพาะพันธุ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัญญา ใช้ปฏิบัติโครงงานฐานวิจัยได้

-ประเมินความถูกต้องของการเป็น

ด้านคุณภาพ

โครงงานฐานวิจัยโดยศูนย์พี่เลี้ยง

1 นักเรียนชมรมเพาะพันธุ์ปัญญาจัดทา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ของการเป็นโครงงานฐาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงงานฐานวิจัย ได้อย่างถูกต้อง

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.

1. ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ธนาคารกสิกรไทย

2. สถาบันวิจัยแห่งชาติ

4. โรงเรียนธีรศาสตร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ
ผลิตภัณฑ์งานสาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556–2560
เป้าหมายที่ 4
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ยุทธศาสตร์ที่ 17
กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 18
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
เป้าหมายที่ 6
ผู้เรียนมีทักษะในการทางานรักการทางานสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 23
วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 24
ทางานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 25
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 26
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพทีตนเองสนใจ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค.
2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
แผนปฎิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2516-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นายศักดิ์ชัย สว่างงาม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 –กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
ห้องเรียน
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษาเป็นการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด และตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561) ได้กาหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดและทักษะชีวิต
บรรลุเป้าหมาย
สามารถพัฒนาตนเองตามวัยและเต็มศักยภาพ

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการผลิตภัณฑ์งานสานขึ้น เพื่อเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาสาหรับ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทางาน นาไปสู่อาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมทักษะการคิด ปฏิบัติการต่อยอดพลังความคิด ความสามารถ และ
ทักษะการทางานรายบุคคลและรายกลุ่มด้วยโครงงานอย่างเป็นระบบ โรงเรียนเป็นแหล่งให้ความรู้และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าใจเห็นคุณค่าศิลปะ และวัฒนธรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
และการดารงชีวิต ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงาม ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอน
กล้าตัดสินใจ รู้วิธีการแก้ปัญหา สามารถนาเสนอผลงาน มีแนวทางนาไปสู่อาชีพในสังคม และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินงาน
ความพอประมาณ
: พอประมาณกั บ วั ย ผู้ เรีย นจากง่ายไปยากและเพิ่ ม ปริม าณตามล าดั บ
ขั้นตอน
ความมีเหตุผล
: เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกระบวนการทางาน
และเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับตนเองได้ นาไปสู่อาชีพสุจริตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี : กระบวนการผลิตในแต่ละระดับชั้นเป็นองค์ความรู้สู่การพัฒ นาตนเอง
และต่อยอดเพื่ อนการพัฒ นาสู่ อาชีพสุ จริต ท าให้ ผู้ เรียนมีคุณ ลั กษณะ
พากเพียรและสร้างสรรค์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เงื่อนไขคุณธรรม
: ความเรียบง่าย ความพอเพียง
เงื่อนไขความรู้
: กระบวนการผลิตชิ้นผลิตภัณฑ์งานสาน
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติและนาเสนอผลงาน (4.3,4.4)
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ทีด่ ีต่ออาชีพสุจริต (6.1,6.2,6.3,6.4)
3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมให้ผู้เรียน (ตบช. 15,16)
2. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้ฝึกทักษะการทางาน ผลิตภัณฑ์งานสาน มีผลงานจัดแสดง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นพื้นฐานของอาชีพได้
2) ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการฝึกทักษะการสานและมีผลงานของตนเองตาม
ความสามารถตามระดับชั้น
ด้านคุณภาพ

ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์และเกิดทักษะการทางานอย่างเป็นระบบ
เพิ่มพูนและ เสริมสร้างการเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่อย่างมีความสุข เข้าใจเห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม
ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงาม มีเจคติทีดีต่ออาชีพสุจริตและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. การดาเนินงานและระยะเวลา
วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ผลิตภัณฑ์งานสาน

งบประมาณ

(ระบุให้ชัดเจนทีละกิจกรรมแบบ PDCA) (ตามแผนพัฒนา)
1. วางแผนการทางานสาน
3,000
- ม.1 การสานตะกร้า ลายขัด (เส้น เงินสนับสนุน
พลาสติก)
จากรัฐบาล
- ม.2 การสานกระเป๋า ลายขัด
150 บาท / คน
(เส้นพลาสติก)
- ม.3 การสานกล่องเอนกประสงค์
ฝาครอบ ลายขัด (เส้นพลาสติก)
2. จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์งาน
สานของแต่ละชัน้
3. ประเมินความพึงพอใจ ผู้เรียน/ ครู
4. สรุปงานประเมินผลงานสาน

ระยะเวลา
(ตามปฏิทินนโยบาย)

พ.ค.60-ก.พ.61

ผู้รับผิดชอบ
นายศักดิ์ชัย
ครู การงาน
ม.1- ม.3

ม.ค. 61
ก.พ. 61
ก.พ. 61

4. งบประมาณ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
5. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่น - ประเมินผลงานผู้เรียน
- แบบประเมินชิ้นงานสาน
และความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานสาน
- ประเมินการจัดแสดงผลงาน - แบบประเมินการจัด
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ
และความพึงพอใจของ
แสดงผลงานและความพึง
ด้านคุณภาพ
ผู้เกี่ยวข้อง
พอใจ
- ร้อยละ 95 ของผู้เรียนสร้างผลงานด้วยความคิด
สร้างสรรค์และเกิดการทางานอย่างเป็นระบบ

6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1 กลุ่มแม่บ้านสานตะกร้า (อบต.ดอนขมิ้น)
6.2 วิทยากร จากโรงเรียนวัดหนองเสือ ( ประชาอุทิศ )

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนนาวิชาความรู้ที่ได้ไปขยายผล สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 5
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 19
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 22
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
เป้าหมายที่ 16
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทย ทักษะการคิดคณิตศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 66
ผลการประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 67
ผลการประเมินทักษะการคิดคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค.2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.1
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.3
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.4
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
1.1.5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
แผนปฏิบตั ิงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 ข้อ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้นในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้มีความรู้และ
ทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โดย
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สาคัญซึ่งต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียนและมีความรู้ ทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากหน่วยงานต้นสังกัด ผลการดาเนินโครงการ พบว่าผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนบางรายวิชาไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
โรงเรียนธีรศาสตร์ จึงได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระขึ้น

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ

- การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามศักยภาพ กลุ่ม เก่ง กลาง อ่อน พัฒนาตนเองจากฐานคะแนน
เดิมของตัวเอง
ความมีเหตุผล
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สาคัญซึ่งต้องรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก สมศ.
โดยใช้ผลการสอบจากการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ การประเมินระดับชาติ (o-net)
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - การพัฒนาต้องทาต่อเนื่องจริงจัง ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจึงจะเห็นผลและดีขึ้นเป็นลาดับ
- การพั ฒ นาใด ๆ ต้องอยู่บ นฐานข้อมู ล ที่ ถูกต้ อง และเลื อกใช้วิธีที่ เหมาะสม ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีส่งผลให้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
เงื่อนไขคุณธรรม
: มีความขยัน ความอดทน มีความรอบคอบ กล้าเผชิญปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอน
อย่างจริงจัง
เงื่อนไขความรู้
: ทักษะความรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย แต่ ล ะกลุ่ ม สาระและผลการทดสอบระดั บ ชาติ ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1-4)
2) เพื่อผลการประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทยและผลการประเมินทักษะการคิดคณิตศาสตร์ เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (16.1-16.2)
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ผลสัมฤทธิ์ระดับเกรด 3 - 4 กลุ่มสาระภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
2) ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ระดับผลสัมฤทธิ์ระดับ เกรด 3 - 4 ของกลุ่มสาระศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา และการงานเทคโนโลยี
3) ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET การอ่านภาษาไทย และทักษะการคิดคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานเขตพื้นที่ มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า T-Score 40
4) ร้อยละ 95 ของกลุ่มสาระได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ด้านคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 มีมาตรการ/จุดเน้นในการพัฒ นาผู้เรียนให้มีทักษะโดยเฉพาะทักษะที่เป็น
พื้นฐานการเรียนรายวิชาตามระดับชั้นอย่างชัดเจน

4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
งานจุดเน้นของ
กลุ่มสาระ

1.ประชุมคณะกรรมการ 8 กลุ่มสาระวางแผนนโยบาย
เพื่อมอบหมายงานตามกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ
2.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
3.กลุ่มสาระวางแผนดาเนินกิจกรรมจุดเน้นส่งเสริม
ผู้เรียน
4.สรุปและประเมินผล

5,200

พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิทยาภรณ์

พ.ค.60
พ.ค.60
มี.ค. 61

1.กลุ่มสาระ
ภาษาไทย

2.กลุ่มสาระ
ภาษาต่าง
ประเทศ

นักเรียนชั้น ม.1-ม.3
1) ฝึกอ่านจับใจความ อ่านคิดวิเคราะห์
2) ฝึกการเขียนสะกดคา
3) ฝึกคัดลายมือ
4) กิจกรรมเวทีวิชาการ
- การแข่งขันคัดลายมือ
- การแข่งขันเขียนคาขวัญ /เรียงความ
- การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง
- การแข่งขันแต่งคาประพันธ์
- การอ่านจับใจความ
นักเรียนชั้น ม.1-ม.3
1) นักเรียนท่องคาศัพท์ทุกวัน และมีการวัดผลเดือน
ละครั้ง
2) ฝึกการพูดสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ
3) ฝึกแต่งประโยคสัปดาห์ละ 3-4 ประโยคบันทึกใน
สมุดหรือตามสถานการณ์ที่ครูกาหนดและนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
4) ฝึกเขียนเรื่อง จากภาพหรือหัวข้อตามสถานการณ์
ต่างๆ หรือตามที่ครูกาหนดเดือนละ 1- 2 ครั้ง
ภาษาจีน
5) เขียนอักษรภาษาจีนให้ถูกต้องคัดอักษรภาจีน
สัปดาห์ละ1 –2 ครั้ง
6) ฝึกพูดภาษาจีนทุกวันวันละ 2-3 ประโยค
7) กิจกรรมเวทีวิชาการ จัดแข่งขันกิจกรรมตาม
จุดเน้นของกลุ่มสาระ

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่าง
ประเทศ

งาน/กิจกรรม

3.กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

4.กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

5.กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ

6.กลุ่มสาระ
สุขศึกษาฯ

7.กลุ่มสาระ
ศิลปะ

วิธีดาเนินงาน

นักเรียนชั้น ม.1-ม.3
1) ฝึกคณิตคิดในใจ
2) ฝึกคณิตคิดเร็ว
3) แก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลายพร้อมเป็นประชาคม
อาเซียน
4) ท่องสูตรคูณเป็นรายบุคคลได้ตามเกณฑ์คือ ท่อง
สูตรคูณแม่ 2– 12 จากล่างขึ้นบนได้คล่อง
5) กิจกรรมเวทีวิชาการ จัดการแข่งขันกิจกรรมตาม
จุดเน้นของกลุ่มสาระ
นักเรียนชั้น ม.1-ม.3
1) ทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ
2) ฝึกทักษะการสังเกต
3) ฝึกทักษะการระบุปัญหา
4) ฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน
5) ฝึกทักษะการทดลอง
6) กิจกรรมเวทีวิชาการ
- การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
นักเรียนชั้น ม.1-ม.3
1) การวิเคราะห์ข่าว
2) กิจกรรมเวทีวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
- แข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา
นักเรียนชั้น ม.1-ม.3
1) ซ้อมสอบสุขศึกษาตามมาตรฐานตัวชี้วัด
2) กิจกรรมเวทีวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษา
- การแข่งขันทักษะกีฬา
- แข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา
1) ม.1-ม.3 วาดภาพระบายสีโปสเตอร์ ภาพแรเงา
2) กิจกรรมเวทีวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ
- แข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์)
- แข่งขันประกวดวาดภาพแรเงา
3) แข่งขันวาดภาพระบายสีวันสาคัญ

งบประมาณ ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

ครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา

ครูกลุ่มสาระสุข
ศึกษาฯ

ครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ

งาน/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน

งบประมาณ ระยะเวลา

8.กลุ่มสาระการ 1) การงาน ประดิษฐ์วัสดุเป็นของใช้ได้
งานอาชีพ
2) คอมพิวเตอร์
- ม.1 ทักษะการใช้โปรแกรม FipAlbum
- ม.2 ทักษะการใช้ โปรแกรม Joomla
- ม.3 ทักษะการใช้โปรแกรม MS-Producer of
Power Point
3) กิจกรรมเวทีวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
ครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ

5. งบประมาณ 5,200 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียน ชั้น
1. ตรวจนับคะแนนผลสัมฤทธิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนรายบุคคล และคะแนน
ระดับเกรด 3 - 4 กลุ่มสาระ
รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
2. สรุปวิเคราะห์ผลคะแนนสอบ
2) ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียน ชั้น
O-NET ตรวจนับคะแนนผล
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ระดับ
การสอบอ่านสอบพูดสื่อสาร
ผลสัมฤทธิ์ระดับ เกรด 3 - 4 ของ
ระดับโรงเรียนและสอบ
กลุ่มสาระศิลปะ สุขศึกษาพล
คณิตศาสตร์ปลายภาค
ศึกษา และการงานเทคโนโลยี
ระดับสังฆมณฑลรายบุคคล
3) ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET การ
อ่านภาษาไทย และทักษะการคิด
คณิตศาสตร์ตามมาตรฐานเขต
พื้นที่ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า TScore 40
ด้านคุณภาพ
ผู้ เรี ย นมี ค วามพึ งพอใจที่ มี ทั ก ษะ
พื้นฐานการเรียนรายวิชาดีขึ้น

3. สารวจความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบรายงานประเมินตนเอง
ของกลุ่มสาระ
2. รายงานสรุปคะแนนรายวิชา
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
4. ผลการสอบระดับชาติ
5. รายงานสรุปคะแนนการอ่าน
6. ผลสอบคณิตศาสตร์ระดับ
สังฆมณฑล

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กากับติดตามผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน และสอบ
O-net
2) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
3) ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี จัดทาเครื่องมือประเมินผู้เรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ ระดับมัธยม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 7
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่27
ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 28
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 29
ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 30
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 31
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 32
ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 33
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 34
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 35
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
เป้าหมายที่ 10
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2
การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายและดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.3 การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการการจัดการ
เรียนรู้อย่างกายภาพ

แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 1-3
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.
2553 กาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สอดคลอง
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในทองถิ่น
ภายในประเทศ และขานรับการเป็นประชาชนของอาเซียน
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอน และ
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ในการดาเนินชีวิตผ่านมวลประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนที่มี
คุณภาพเป็นครูมืออาชีพ
ความมีเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยครูที่มีความรู้จริง รู้แม่นยา และสามารถจัดการการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีองค์ประกอบเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ความพร้อมด้านต่าง ๆส่งผลให้นักเรียนประสบ
ความสาเร็จในการเรียน ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เมื่อจบหลักสูตรสามารถศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นได้
เงื่อนไขคุณธรรม
หลักธรรมภิบาล อันได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักเป้าหมายสอดคล้อง
ต่อสังคมด้วยความรัก ความยุติธรรมและเป็นหนึ่งเดียวกัน
เงื่อนไขความรู้
สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน
สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และ
สมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก

2. วัตถุประสงค์
เพื่อบุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีผลงานและนาไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
3. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน
4. ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
5. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
6. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7. ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
8. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
9. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
10. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
11. มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
12. หลักสูตร เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
13. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ
14. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
15. นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
ด้านคุณภาพ
เพื่อการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรครูให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
1. งานหลักสูตร 2.แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษา 3.ทบทวนหลักสูตร ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และ
ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา
4.กาหนดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.จัดหน้าที่การสอนและกิจกรรมประจาปี
6.จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดการเรียนการ
สอนและสอบและการรายงานผล
7.ประชุมชี้แจงแนวทาง/นโยบาย/จุดเน้นการ
จัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา
8.กากับติดตามการนาหลักสูตรไปใช้
9.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
2.งานระบบ
1. วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
2. วิเคราะห์ คัดกรองผู้เรียน
เรียนรู้
3. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
5. จัดทา/ผลิตสื่อการสอน
6. นิเทศภายใน/สังเกตการสอน
7. ประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
8. ซ่อมเสริมศักยภาพผู้เรียน
9. วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
10. บันทึกเอกสาร/รายงานผลการเรียนรู้
11. สรุปประเมินผล
12. สรุปรายงานสารสนเทศ
13. ประเมินผลการดาเนินงาน
3.งานประเมิน 1. ประเมินผลคะแนนจากการสอบรายวิชา
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
การเรียน
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
2. วิเคราะห์ผลการพัฒนารายกลุ่มสาระรายชั้น
3. สรุปสารสนเทศผลสัมฤทธิ์รายงานผู้บริหาร

4,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย60
พ.ค.60

นางสาวสุธีรา

พ.ค.60
พ.ค.60
พ.ค.60
5 พ.ค.60

4,000

4,000

ตลอดปี
เม.ย.60
พ.ค.60
พ.ค. 60
พ.ค.-มิ.ย. 60
ตลอดปี
ต.ค. 60,ก.พ.61
ก.ค. 60-พ.ย.60
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
มี.ค.61
มี.ค.61
เม.ย.61
ต.ค.60,มี.ค.61
26-27 ก.ค.60
28-30 ต.ค.60
18-19 ม.ค.61
1-3 มี.ค.61
ต.ค.60, มี.ค.61

นางสาวสุธีรา
และ ครูผู้สอน
8 กลุ่มสาระ
และกิจกรรม
ผู้เรียน
ม.1-3

นางสาวสุธีรา

5. งบประมาณ 12,000 บาท

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1) ครูร้อยละ 100 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
เปรียบเทียบเกณฑ์ที่กาหนด

ผลการสอบกลางภาค 1-2
ผลการสอบปลายภาค 1-2
ผลสอบโอเน็ต
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
โครงการสอน กาหนดการสอน

ด้านปริมาณ

ตรวจสอบวิเคราะห์หลักสูตร
2) ครูร้อยละ 100 มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
โครงการสอน กาหนดการสอน
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
ตามฟอร์มที่วิชาการกาหนด
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตรวจสอบการคัดกรองผู้เรียน
ตามทักษะของกลุ่มสาระฯ
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ตรวจสอบผลการคัดกรองผู้เรียน
4) ครูร้อยละ 100 ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
รายวิชา
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
5) ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ตรวจสอบบันทึกหลังสอน
6) ครูร้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
ตรวจสอบข้อสอบ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
ตรวจสอบบันทึกหลังสอน
7) ครูร้อยละ 100 ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียน
8) ครูร้อยละ 100 มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
9) ครูร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตรวจสอบรายงานประเมินตนเอง
รายบุคคล
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
10) ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ ตรวจสอบแบบบันทึกหลังสอน
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

แบบคัดกรองผู้เรียน

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกหลังสอน

บันทึกหลังสอน

ผลงานวิจัยในชัน้ เรียน

รายงานประเมินตนเอง
รายบุคคล
แบบบันทึกหลังสอน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบหลักสูตร
นับรายวิชา เวลาเรียน
หน่วยการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เครื่องมือที่ใช้
แผนการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างรายวิชา
โครงการสอน
กาหนดการสอน

12) ร้อยละ 100 หลักสูตร เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น

ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
บูรณาการท้องถิ่น

แผนการจัดการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ
บูรณาการท้องถิ่น

13)ร้อยละ 100 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ ตามโครงสร้างหลักสูตร

ตรวจสอบหลักสูตร
จานวนรายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมชมรม

หลักสูตรสถานศึกษา

14) ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศภายใน กากับ
ติดตาม ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่าเสมอ
15)ร้อยละ 100 มีสรุปรายงานผลการสอบและประเมิน
ผู้เรียนด้านต่าง ๆตามหลักสูตรครบถ้วน

ตรวจสอบบันทึกการประชุม
และสังเกตการสอน

บันทึกการประชุมคาบล็อก
รายงานการสังเกตการสอน

ตรวจสอบ สรุปผลการสอบ
การประเมิน

แบบรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายงานการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน
รานงานประเมินสมรรถนะสาคัญ
รายงานการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

16) ร้อยละ 100 ของครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

ตรวจสอบผลงานนักเรียน
โครงงาน
ชิ้นงาน
รายงาน

จานวนผลงานนักเรียน
โครงงาน
ชิ้นงาน
รายงาน

11) ร้อยละ 100 ของหลักสูตรรายวิชา มีกระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านครบถ้วน

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี อานวยการจัดทาหลักสูตรรายวิชาและการออกข้อสอบร่วม
ปลายภาคเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบมีคุณภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนดี ส่งผลให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อโรงเรียน และส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนมากขึ้น

ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 10

ส่งเสริมงานบริการแนะแนว
2556-2560
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 47
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.1
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.6
ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและ ประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์บทที่ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 9
ยุทธศาสตร์บทที่ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561
สถานที่
ห้องแนะแนว หอประชุม ห้องวิชาการ
1.หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบั ญ ญั ติการศึกษา กาหนดไว้ว่า “การศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อพั ฒ นาคนไทย ให้ เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดาเนิน
ชีวิต สามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้ดาเนินการโครงการส่งเสริมงานบริการแนะแนว เพื่อดูแล และบริการผู้เรียน
ขึ้น ด้วยความเสมอภาคอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยนาเอาข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มาวางแผน
ปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามความถนัด ความสนใจ และความพร้อม
ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน เกิดการเรียนรู้ ในการวางเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียน อาชีพ
พัฒนาตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสมกับตนเอง
ความมีเหตุผล
วางแผนในการเรียน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการดาเนินชีวิตในสังคม
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี สามารถปรับตัว ได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เงื่อนไขคุณธรรม
แบ่งปันความรู้/ความดี/ความรักซึ่งกันและกัน

เงื่อนไขความรู้

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ การดาเนิ นงานดูแล และบริการแนะแนวนักเรียน ของโรงเรียนดาเนินไปอย่างมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ (4) , (10.3)
2.เพื่ อ ให้ ค รู นั ก เรี ย น ผู้ ป กครองหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง และชุ ม ชน มี ก ารท างานร่ ว มกั น โดยผ่ า น
กระบวนการที่ชัดเจน ทั้งด้านเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ และประเมินได้ (4), (10.3)
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม และคุณลักษณะตามที่โรงเรียนกาหนด (4) ,(10.3)
3.เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการบริการแนะแนว
ด้านคุณภาพ
1.ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้จักปรับตัว แก้ปัญหา และดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
1.งานบริการแนะ
แนว

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมวางแผนการสารวจข้อมูลนักเรียน 4,000
16พ.ค. 60 นางสาวเทียม
เป็นรายบุคคล
จันทร์
2.วิเคราะห์ และสร้างเครื่องมือข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล
3. นาข้อมูลนักเรียนมาวางแผนการเยี่ยม
บ้านนักเรียน
4.จัดป้ายนิเทศ ให้นักเรียนได้ทราบข้อมูล
16พค.60
ความรู้ และสารสนเทศ
5.สารวจความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถของนักเรียน
6.นาข้อมูลที่ได้มาจัดกิจกรรมชมรมให้
ผู้เรียน
7.จัดบริการให้ข้อมูลการศึกษาต่อแก่ผู้เรียน
โดยเชิญโรงเรียนที่มีชั้นมัธยมปลาย และ
โรงเรียนอาชีวศึกษา มาแนะแนวศึกษา
ต่อ ( road show)
8.รวบรวม ติดตาม ข้อมูลการศึกษาต่อของ
นักเรียนที่จบชั้น ม.3
9.วางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหา และ

ความต้องการจากข้อมูลนักเรียน
10.ดาเนินกิจกรรมทุกโฮมรูมวันพุธตอนเช้า
หลังเคารพธงชาติ ของทุกสัปดาห์
งาน/กิจกรรม
2.งานประชุม
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน
เข้าใหม่

วิธีดาเนินงาน
1.ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการปฐมนิเทศผู้ปกนักเรียน
2.จัดเตรียมการบรรยายด้าน นโยบายการ
บริหารโรงเรียน ด้านวิชาการ ด้าน
ธุรการ และด้านบริหารทั่วไป
3.ออกคาสั่ง มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การดาเนินงาน
4.สรุปผลการดาเนินงาน

3.งานพบผู้ปกครอง 1.วางแผน กาหนดวัน เวลา การพบ
ผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2.ออกคาสั่ง แจ้งครูผู้รับผิดชอบ
3.ดาเนินการตามแผน
โดยครูประจา
ชั้นเตรียมข้อมูลในการพบผู้ปกครอง
4.ประมวลผลการพบผู้ปกครอง
5.สรุป ประเมินผล
5.งบประมาณ
4,000 บาท
6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1.ผู้เรียนร้อยละ 100มีประวัติ ข้อมูล และได้รับการบันทึกใน
ระเบียนสะสม
2.จัดกิจกรรมโฮมรูมในชั้นเรียนได้ร้อยละ 100 ตามที่กาหนด
3.ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 ได้รับการเยี่ยมบ้าน
4.ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
5.ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมประชุม
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและกิจกรรมพบผู้ปกครอง
6.ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้ากิจกรรมชมรม ตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ อย่างหลากหลาย
ด้านคุณภาพ

งบประมาณ

ระยะเวลา
3มิ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

26 ส.ค.60
11พ.ย.60
10 ก.พ.61
24 มี.ค.61

วิธีการประเมิน
-ตรวจสอบ แบบบันทึก
กิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการเยี่ยม
บ้าน
-แบบบันทึกข้อมูล
นักเรียน
-แบบคัดกรองนักเรียน

7.ผู้เรียนร้อยละ 100ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆจากบริการสารสนเทศ
ด้านคุณภาพ
-ตรวจสอบแบบสอบถาม
1.ผู้เรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม และมีพัฒนาการ
ความพึงพอใจ ของ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง

-แบบสอบถามความพึง
พอใจ

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนระดับมัธยมปลายกรมสามัญศึกษา และโรงเรียนอาชีวศึกษา ให้ความเอื้อเฟื้อด้านบริการแนะแนวศึกษาต่อ
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนค้นพบตนเองในด้านความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
ส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ เนตรนารี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 10
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 47
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ ...3.7..... โครงการกิจกรรมที่ ....12...
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นายสมชาย ล่าทา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
หอประชุม
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติม
จากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรม
ที่จะเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นา และ
ผู้ตามที่ดีได้รับการพัฒ นาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เป็นผู้ มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และ
ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของสากลและชองไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ปลูกฝัง
และสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นเพื่อการ พัฒนาการปฏิบัติกิจกรรม
ลู กเสื อและเนตรนารี ของโรงเรี ย น เป็ น ระบบสอดคล้ องตามหลั กสู ตรแกนกลางขั้น พื้ นฐาน สามารถน าไปปรับ ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และสังคมได้

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- สถานที่ในการจัดกิจกรรมของและค่ายมีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละชั้น
- เวลาในการจัดค่ายเหมาะสม ไม่ซ้อนกันภาระงานอื่น ๆ
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกทักษะแต่ละค่ายมีเพียงพอและเหมาะสม
- ระดับวัยของผู้เข้าค่ายแต่ละค่ายจัดแยกไว้เหมาะสมเป็นรุ่นๆ
ความมีเหตุผล
- การจัดค่ายเป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้มีคุณธรรมนาความรู้
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม
:
:

:
:
เงื่อนไขความรู้

:
:
:

ต้องมีการจัดทาบัญชี หลักฐานรายรับรายจ่ายของแต่ละค่าย
ต้องเน้นการฝึกทักษะและสามารถนาไปใช้จริงในชีวิตประจาวัน
ผู้เรียนสามารถนาผลที่ได้รับ ต่อยอดสู่การบริหารเวลาของตนเองให้เกิดประโยชน์
ความรอบครอบ มีความเรียบง่าย ความพอเพียง ความซื่อตรง การให้ อภัย
ความเป็นหนึ่ง
ความกล้ าหาญ ผู้ เรียน ต้อ งอดทน พากเพี ยร กล้ าแสดงออกอย่างกล้ าหาญ
และไม่ ล้ ม เลิ ก ความตั้ งใจ เมื่ อ ตั ด สิ น ใจให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ครู และมี ใจกว้า ง
ยอมรับเพื่อน ๆได้
นั ก เรี ย น ต้ อ งรู้ จั ก ประมาณการใช้ จ่ ายเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ พ่ อ แม่ โดยเก็ บ อุ ป กรณ์
สัมภาระที่นามาเข้าค่ายกลับบ้านอย่างครบถ้วน
ผู้เรียน ต้องเคารพในกติกา กฎระเบียบของแต่ละค่าย และต้องให้ความเคารพ
รู้จักขอบพระคุณผู้ให้การอบรมหรือวิทยากรในค่าย
หลักการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ทักษะการใช้สื่อ ฐานฝึก และ อุปกรณ์ในค่าย
ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงาน ผู้รับผิดชอบ การเดินทาง

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี รู้จักทาการฝีมือและฝึกฝนให้ทากิจกรรมต่างๆอันเป็นทักษะชีวิต ตามความ
เหมาะสม 10.3 ( 4 )
2) เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 10.3 ( 15 )
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 100 ของจานวนลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนได้เข้าค่ายพักแรมตามวันและ
สถานที่กาหนด
2) ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 100 ของจานวนลูกเสือ เนตรนารี ที่มาเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
ลูกเสือ

3) ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 100 ของจานวนลูกเสือ เนตรนารี ที่มาเรียนได้เข้าพิธีประจากองลูกเสือตาม
ระดับชั้น และสอบผ่านวิชาพิเศษ
ด้านคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย มีน้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเป็นประชาธิปไตย
รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม

1. งานวันสาคัญ
ทางลูกเสือ

วิธีการดาเนินการ

งบประมาณ

1.1 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
7,500
คณะลูกเสือแห่งชาติ
- ประชุมวางแผนเตรียมการสวนสนาม
- ผู้กากับที่ได้รับมอบหมายดาเนินการ
รับผิดชอบ
- สวนสนามตามวันที่กาหนด
2. งานเข้าค่ายพัก - ประชุมวางแผนจัดการค่าย
1,000 และ
แรมลูกเสือ เนตร
ระดับชั้น ม.1
-งบประมาณ
นารี
ระดับชั้น ม.2
อุดหนุนเรียนฟรี
ระดับชั้น ม.3
15 ปี
- มอบหมายหน้าที่วางแผนการเข้า
ค่ายแต่ละระดับชั้น
- กาหนดส่งแผนการจัดการค่ายแต่ละ
ระดับชั้น
- ดาเนินการเข้าค่ายแต่ละระดับชั้น
- ออกแบบสารวจความพึงพอใจ
- สรุปประเมินผลรายงานผู้บริหาร
- ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
3.งานพิธีการกอง 1. ประชุมวางแผนงานกองลูกเสือใน
ลูกเสือ
โรงเรียน
1,500
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
- จัดทาเอกสาร ลส.
- พิธีเข้าประจากอง
- วิชาพิเศษทางลูกเสือ
3. สรุปประเมินผลรายงานผู้บริหาร
5.งบประมาณ
- 10,000 บาท และ งบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย–ก.ค.60

ครูสมชาย

มิ.ย–ธ.ค.60

ครูแต่ละ
ระดับชั้นและ
ครูสมชาย

มิ.ย.59–ก.พ.
61

ครูสมชาย

6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้า
ร่วมงานค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี
ผ่านกิจกรรมฐานแต่ละระดับชั้นและ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย

วิธีการประเมิน
- บัญชีรายชื่อลูกเสือ เนตร
นารี ที่เข้าค่ายพักแรม
ระดับชั้น ม.1-ม.3
- ประเมินการผ่านเกณฑ์
กิจกรรมวิชาภาคพิเศษ

เครื่องมือที่ใช้
- ใบอนุญาตเข้าค่ายพักแรม
นอกสถานที่
- คาสั่งมอบหมายหน้าที่
- บัญชีรายชื่อลูกเสือ
เนตรนารี
- ตารางการฝึกแต่ละค่าย
-แบบประเมินวิชาพิเศษ
2.ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตรนารี สังเกตความพร้อมเพรียงในการ - คาสั่งโรงเรียน
ที่มาเรียน เข้าร่วมงานวันคล้ายวัน
ดาเนินกิจกรรม
สถาปนาลูกเสือ
ตรวจนับจานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
3. ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตรนารี ตรวจสอบเอกสาร
เอกสาร ลส. ที่เกี่ยวข้อง
ที่มาเรียนได้เข้าร่วมและผ่านงานพิธีการ ตรวจสอบจานวนลูกเสือ
เครื่องมือวัดผลประเมินผล
กองลูกเสือ และมีเอกสารดาเนินกิจการ เนตรนารี
วิชาพิเศษ
กองลูกเสือครบทุกรายการ
ตรวจผลการสอบวิชาพิเศษ
ด้านคุณภาพ
นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัย
มีน้าใจ มีความรับผิดชอบ เกิดความ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถาม
สามัคคีรู้จักรักษาและส่งเสริมจารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง
ของประเทศชาติ
7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรีเขต 2 เพื่อขออนุมัติการเข้าค่ายพักแรม
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ สถานที่เข้าค่ายพักแรม
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงการ
ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 13
สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 60
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 61
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นายพรพจน์ ภูสี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16พฤษภาคม - 8 กันยายน 2560
สถานที่
ภายนอกโรงเรียน
1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553หมวด 4ว่า
ด้วยแนวการจัดการศึกษา มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยจัด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน มุ่งเน้นการใช้แหล่งความรู้มีความสาคัญใน
กระบวนการการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนเพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริงการจัดการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ หน่วยงานองค์กร สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่ง
ผู้เรียนผู้สอนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือเรื่องที่สนใจได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นชุมชนและธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถค้นพบความรู้ได้ไม่รู้จบทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญประสบความสาเร็จตามแนวคิดแนวทางการจัด
การศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนจึงจัดโครงการทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้มีสมาธิใน
การเข้าร่วมกิจกรรม จัดการเรียนรู้จากแหล่งรู้ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่
ละชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ - เลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับ
ความมีเหตุผล
- การปลู ก ฝั ง และส่ ง เสริ ม ประสบการณ์ แ ต่ สิ่ งที่ ดี ให้ กั บ เด็ ก มี ทั ก ษะชี วิ ต บู ร ณาการ
การเรีย นรู้ระหว่างกลุ่มสาระ เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง และ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ในการเจริญเติบโต
ต่อไป
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - รู้จักการวางแผนในการไปทัศนศึกษาอย่างรอบคอบและเรียบร้อย
เงื่อนไขคุณธรรม - ความรอบคอบใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดาเนินการ ไตร่ตรอง ด้วย เหตุผล เพื่อ
การตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า
- ความกล้าหาญ กล้าคิดกล้าถามเพื่อหาข้อมูลให้กับตนเอง
- ความมัธยัสถ์
วางแผนการใช้เงินอย่างประหยัดและเหมาะสม
- ความเรียบง่ายความพอเพียงในการไปทัศนศึกษา
- ความยุติธรรมเคารพในกติกา กฎระเบียบ ตรงต่อเวลา เป็นระเบียบเรียบร้อยในการไป
ทัศนศึกษาแต่ละครั้ง
เงื่อนไขความรู้ - ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ได้ไปทัศนศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ระหว่าง
กัน
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงานการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับความรู้จากสถานที่จริง และได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพิ่มมากขึ้น

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
ทัศนศึกษา

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1) ประชุมหัวหน้าระดับชั้นวางแผน
14มิ.ย.60 นายพรพจน์ ภูสี
กาหนดสถานที่ทัศนศึกษา
งบเรียนฟรี ฯ
และ
2) เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
มัธยม 390/
ครูระดับ
3) สารวจเส้นทาง ติดต่อวิทยากรและ
คน
12 ก.ค.60 มัธยมศึกษาปีที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1-3
4) จัดทาคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน
19ก.ค.60
แจ้งคณะครูผู้เกี่ยวข้องรับทราบและ
ทาความเข้าใจบทบาทหน้าที่ตาม
คาสั่ง
5) ประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
2ส.ค.60
รับทราบและทาความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ตามคาสั่ง
6) แจกจดหมายประชาสัมพันธ์
9ส.ค.60
ผู้ปกครอง/นักเรียนทราบ
7) นัดหมายนักเรียนเกี่ยวกับ
กาหนดการระเบียบวินัย การแต่ง
กายและกิจกรรมที่ปฏิบัติ
8) กาหนดวันทัศนศึกษาดังนี้
- ชั้น ม.1
6ก.ย.60
- ชั้น ม.2
7ก.ย.60
- ชั้น ม.3
8ก.ย.60
9) สรุปรายงานประเมินผล

5. งบประมาณ
งบรัฐอุดหนุน

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
-ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่
-ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงานการไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนร้อยละ100ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ตรงที่แปลกใหม่ทาให้เกิด
ความรู้
7.

8.

วิธีการประเมิน
- สารวจจานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม และการจัดทา
ชิ้นงาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึก
- ใบงาน

- สอบถามความพึงพอใจและ
ความรู้ที่ได้รับ

-แบบสอบถาม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-สถานที่ที่ไปทัศนศึกษา
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีความสุข
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ชื่อโครงการ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ปลูกความรู้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 13
สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 60
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 61

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2560
มาตรฐานที่ 3

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ประเด็นพิจารณา

1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2.การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563 ด้านที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาววรรณี สร้อยแสง
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้สถานศึกษา มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนจึงจัดทาโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน ผู้เรียนจะ
ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน-ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ เป็นการเสริมการสอนโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นสนใจในบทเรียน สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการกับเนื้อหาวิชาต่างๆอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่ายจนเกิด
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อไป

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
ความมีเหตุผล
- อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมคุ้มค่าในการเรียนรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
: แบ่งปันความรู้/ความดี/ความรักซึ่งกันและกัน
เงื่อนไขความรู้
: ความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2) มีและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเรียนการสอนเป็น
สารสนเทศ
3) ร้อยละ 100 ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่ผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้ามวิชาแบบบูรณาการ
4) ร้อยละ 90 ของกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิ่น
ด้านคุณภาพ
กลุ่มสาระใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ภูมิปัญญาได้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานในการเรียน มีความพึงพอใจในกิจกรรม
การเรียนรู้จากภูมิปัญญา
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
1. งานทะเบียน
แหล่งเรียนรู้
ภายใน –
ภายนอก

1)
2)
3)
4)

วิธีดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการโครงการ
รวบรวมแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกจัดทา
ทะเบียน
ประกาศแหล่งเรียนรู้ภายใน-นอก ให้
บุคลากร ทุกกลุ่มสาระเพื่อการนาไปใช้
จัดทาตารางวิเคราะห์การใช้แหล่งเรียนรู้ใน

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
พ.ค.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
มิ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรณี
สร้อยแสง

งาน/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
แผนการจัดการเรียนรู้
5) จัดทาแบบบันทึกข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้
ตลอดปี
ให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้
6) สรุปรายงานประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
ก.พ.61
ภายใน-นอก
รวบรวมข้อมูลการใช้จัดทาสารสนเทศ
ก.พ.61
8.กิจกรรมวันภูมิปัญญา ปลูกความรู้
2,000
ก.ค.-ต.ค 60
1) วิเคราะห์แผนการเรียนรู้กาหนดภูมิปัญญา
2) จดหมายเชิญภูมิปัญญา
ก.ค.60
3) ช่วงเวลาการเรียนรู้จากภูมิปัญญา ระดับชั้น
ป.1-ป.6
ส.ค.60
4) แบบประเมินความพึงพอใจภูมิปัญญา ปลูก
ความรู้
ก.ย.60
5) สรุปรายงานประเมินผล
6) รวบรวมข้อมูลการใช้จัดทาสารสนเทศ
ก.ย.60
ก.พ.61

ผู้รับผิดชอบ

5. งบประมาณ
2,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ
1. ตรวจสอบแบบสารวจข้อมูล
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
2. มีและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก
2. ตรวจสอบแบบวิเคราะห์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสารสนเทศ
สอดคล้องแผนการจัดการ
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้เรียนรู้จาก
เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวิทยากรท้องถิ่น ส่งผลให้
3. ตรวจสอบแบบบันทึกการใช้

เครื่องมือที่ใช้วัด
1. แบบสารวจแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญา
2. ตารางวิเคราะห์ความ
สอดคล้องแผนการจัดการ
เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญา
3. แบบบันทึกการแหล่ง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
4. เกิดความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนมากขึ้น
ข้อมูล
5. ร้อยละ 100 ของกลุ่มสาระ ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย 4. ตรวจสอบแบบบันทึกการ
วิทยากรท้องถิ่น อย่างพอเพียง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา
ร้อยละ100 ของ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
ท้องถิ่น
1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
6. 8 กลุ่มสาระที่ผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยง
ตรวจสอบแบบสารวจ/สอบถาม
ข้ามวิชาแบบบูรณาการ
ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านคุณภาพ
ร้อยละ 93 ของผู้มีส่วนร่วม หรือผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อบต. เทศบาล กลุ่มแม่บ้าน วิทยากรให้ความรู้
สถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เครื่องมือที่ใช้วัด
เรียนรู้ภูมิปัญญา
5. แบบบันทึกการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

5.แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้เรียนมีความสนใจวิธกี ารเรียนรู้ ร่วมกับผู้อื่น อย่างสนุกสนาน เกิดแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้มีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต

ธ.ศ.2.1

ชื่อโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ CEFR
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 15
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 64
จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 ความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4 โครงการกิจกรรมที่ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวโชคสกุล ปานดี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 60– ก.พ.61
สถานที่
ภายใน – ภายนอกสถานศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาและมีผลดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับการประเมินของ
สมศ. รอบสี่ ด้านมาตรฐานส่งเสริม ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา เพื่อเตรียมผู้เรียน ครู ยกระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน สังคม
รอบสถานศึกษา และเกิดความพึงพอใจต่อสถานศึกษา
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษจึงได้จัดโครงการ CEFR สู่สากล โดยขยายโครงการพิเศษ INTENSIVE ENGLISH
PROGRAM (IEP) ในการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับวัยผู้เรียนจากง่ายไปยากและเพิ่มปริมาณตามลาดับ
ความมีเหตุผล
- เน้นทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน และเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับผู้เรียน
ซึ่งสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- รู้จักพัฒนาทักษะในการสื่อสารตามระดับชั้น ในการพัฒนาตนเอง และต่อยอดใน
ระดับที่สูงขึ้น

เงื่อนไขคุณธรรม
- แบ่งปันความรู้ /การงาน/หน้าที่
เงื่อนไขความรู้
- เกิดความรู้และทักษะจากการปฏิบัติ
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดกิจ กรรมพิเศษเด่น ชัด สนองนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาและมาตรการส่งเสริม
ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา
2.เพื่อการดาเนินโครงการ งาน กิจกรรม ยกระดับภาษาอังกฤษบรรลุเป้าหมายเป็นที่พึงพอใจสร้างคุณค่าแก่
สถานศึกษา และชุมชนรอบสถานศึกษา
3.เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในการ
ยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2) ผู้เรียน ได้รับการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษร้อยละ 65
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่านเขียน สื่อสารและคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
เฉลี่ยร้อยละ 95
4. การดาเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
2.1งานพัฒนา
เพื่อยกระดับ
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
2,000
พ.ค. 60 นางสาวโชคสกุล
2. กาหนดกิจกรรม วันเวลา พร้อมเครื่องมือการ
พ.ค. 60 และครูกลุ่มสาระ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการใช้ภาษา
ภาษาต่างประเทศ
พ.ค.60–ก.พ.61
3.ดาเนินการจัดการเรียนรู้
พ.ค.60–ก.พ.61
4.ประเมินตามมาตรฐาน CEFR แต่ละระดับชั้น
ป.1- ม.3
มี.ค. 60
5. สรุปประเมินผล การทดสอบ
มี.ค. 60
6.รายงานผล
2.2 งานทักษะ 1.ประชุมวางแผนดาเนินงาน
2,000
พ.ค. 60 นางสาวโชคสกุล
ภาษาอังกฤษ วางแผนการเรียน IEP ร่วมกับผู้สอนในการ
พ.ค. 60 และครูกลุ่มสาระ
Intensive
ปฏิบัติการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
พ.ค.60-ก.พ.61 บริษัท Make a wit
English
2.ดาเนินการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
พ.ค.60-ก.พ.61
Program
3.กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
ก.พ. 61
4.ประเมินผลการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
ก.พ. 61

5.สรุปประเมินผลการทดสอบ
6.รายงานผล

มี.ค. 61

งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
3.งาน
1) ประชุมวางแผนดาเนินงาน
2,000
English
2) จัดกิจกรรม English Day วันพุธ ที่ 2,3
Activities
ของทุกเดือน โดยมีการบูรณาการระหว่าง 8
กลุ่มสาระ
3) ดาเนินการเรียนรู้
4) กากับติดตาม
5) สรุป ประเมินรายงานผล
4. งบประมาณ
6,000 บาท

ระยะเวลา
พ.ค.60- มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวโชคสกุล
และครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ

5. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. นักเรียน ครู ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ในการยกระดับความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียน ได้รับการยกระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 65
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่านเขียน
สื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 95

วิธีการประเมิน
- ตรวจสอบ
- สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกรายชื่อ
- แบบประเมิน

- ทดสอบ
- สังเกต

- แบบประเมินทดสอบ 4
ทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ
การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน

- สอบถาม
- สารวจ

-แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริษัท Make a wit
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนเกิดทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และสามารถนาไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพได้

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
โครงการอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 11
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 51
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่น และมี แหล่งเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2.2.4
การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่
หัวหน้าโครงการ
นางเสาวลักษณ์
อยู่สถิตย์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์

1 หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
โรงเรียนธีรศาสตร์ จาเป็นต้องมีการจัดทาอาคารเรียน อาคารประกอบ แผนผังห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีการ
สารวจความมั่นคง ความปลอดภัยของอาคารเรียน มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพการใช้งานได้
ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 ( 2555 – 2559 ) ที่เน้นให้เร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมเร่งให้ประเทศเกิดความเข้มแข็งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมคน สังคมและระบบเศรษฐกิจ การ
ปรับตัวเองให้รองรับประชาคม ASEAN ที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2558

ธ.ศ.2
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว
เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้

ขนาดอาคารเรียน อาคารประกอบ อย่างเหมาะสมกับเนื้อที่
การก่อสร้างอาคารหรือทาการต่อเติมอาคารต้องกระทาโดยผู้รู้จริงและมีความชานาญ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง
การวางรากฐานของอาคารให้มั่นคง ควรศึกษาถึงสภาพของดิน การรับ น้าหนักของดิน

2 วัตถุประสงค์
1) โรงเรียนมีอาคารเรียน – อาคารประกอบที่เหมาะสมกับผู้เรียน
2) วัสดุ อุปกรณ์ ในห้องต่างๆมีสภาพดีพร้อมใช้งาน
เป้าหมายด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจกับความมั่นคงปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบการ
เป้าหมายด้านคุณภาพ
- อาคารเรียน – อาคารประกอบมีความมั่นคงแข็งแรง เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
สวยงามร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ดี

4 การดาเนินงาน / กิจกรรม / งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
-งานการใช้อาคาร
1.ประชุมวางแผน
2000
เรียนอาคารประกอบ 2.เสนออนุมัติโครงการ
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานใช้ห้อง
ประกอบการ
4.มี ก ารแนะน าให้ บุ ค ลากรครู ได้ มี
การบันทึกการใชัห้องประกอบการ
5.ติดตามกิจกรรมงานใช้ห้อง
ประกอบการเดือนละ 1 ครั้ง
6.ประเมินความพอใจ
7.สรุปการประเมิน
8.จัดทารายงาน
-งานสารวจความ
1.ประชุมวางแผน
2000
มั่นคงแข็งแรงของ
2.เสนออนุมัติโครงการ
อาคาร
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสารวจ
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
4.ส่งแบบสารวจความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคารให้บุคลากรครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน
5.ติดตามกิจกรรมงานส ารวจความ
มั่นคงแข็งแรงของอาคาร
6.จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
การส ารวจความมั่น คงแข็งแรงของ
อาคาร
7.สอบถามแบบพึงพอใจการสารวจ
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
8 .เก็ บ รว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ราย งาน
ประเมินต่อผู้บริหาร
9.จัดทารายงาน

ระยะเวลา
16 พ.ค.60
16พ.ค..60
16พค.60
ถึง24ก.พ.61
16พ.ค.60
ถึง24ก.พ.61
16พ.ค.60
ถึง24ก.พ.61
20-24ก.พ.61
24ก.พ.64
24-28ก.พ.61
19พ.ค.60
29พ.ค.60
1มิ.ย.60
8มิ.ย.60

11ก.ค.60
17ก.ค.60

8ส.ค.60
21ส.ค.60
28ส.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
พัชรินทร์

เสาวลักษณ์

กิจกรรม
-งานทาประวัติและ
แผนผังอาคารเรียน
อาคารประกอบ

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
1.ประชุมวางแผน
2500
2.เสนออนุมัติ
3.สารวจอาคารเรียนอาคารประกอบ
ห้องเรียนพร้อมถ่ายภาพ
4.ดาเนินการจัดทาประวัติอาคาร
เรียนอาคารประกอบต่อจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา
5.ดาเนินการจัดทาแผนผังห้องเรียน
ห้องประกอบการตามแบบสารวจ
6. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ประวัติอาคารเรียนและแผนผัง
ห้องเรียนห้องประกอบการ
7. ติดประวัติอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและแผนผังห้องเรียนห้อง
ประกอบการที่บอร์ด
8.จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
การทาประวัติอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและแผนผังห้องเรียน
9. สอบถามความพึงพอใจการทา
ประวัติอาคารเรียนอาคารประกอบ
และแผนผังห้องเรียนห้อง
ประกอบการ
10. เก็บรวบรวมข้อมูลรายงาน
ประเมินผลต่อผู้บริหาร
11.จัดทารายงาน

ระยะเวลา
2พ.ค.-10มิ.ย.60
16พ.ค..60
16พค.60
20พ.ค.60

3.พค.6010มิ.ย.60
10มิย..60

12มิ.ย.60

20มิ.ย.60

25-26มิ.ย.60

2-31ก.ค..60
10ส.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
จุฑาวรรณ

กิจกรรม
-งานซ้อมอัคคีภัย

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
3000
1. ประชุมวางแผนอบรมนักเรียนให้
ทราบทั่วกัน
2. เสนอขออนุมัติ
3. แจ้งครูนักการและยามทุกกคนให้
รับทราบแผน
4. ติดแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
อุบัติเหตุไว้ตามอาคาร
ให้ทั่วถึงใหม่ ทั้งหมด 7จุด
ได้แก่ 1.ทางขึ้นอาคารเปาโล
2.ทางเดินหน้ามุก
3.โรงอาหารซิสเตอร์
4.โรงอาหารเด็กประจา
5.ตึกชั้น3เด็กประจา
6.อาคารยวงบอสโกตรง
กลางทางเดิน
7.อาคาร อักแนส
4. ประสานงานกับบุคลากรที่มี
หน้าที่ดูแลนักเรียนและดูแล
รักษาความปลอดภัยให้ทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
- กาหนดคนประจาห้อง
ประชาสัมพันธ์
เพื่อประสานงาน ประกาศแจ้ง
ทั้งเริ่มและเลิก
- กาหนดคนตามบันไดอาคาร
4.1 ทางลงชั้น3 อาคารเทเรซา
4.2 ทางลงชั้น2 อาคารเทเรซา
4.3 ทางหนีไฟเชื่อมอาคารเปา
โล เปาโล
4.4 ทางลงชั้น3 อาคารอักแนส
4.5 ทางลงชั้น2 อาคารอักแนส

ระยะเวลา

16พ.ค60

15ก.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
พิรุฬห์

กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
5. ซ้อมดับเพลิงเป็นตัวอย่างให้
นักเรียนปฏิบัติตามอย่างถูกต้องโดย
นักเรียนประถมจะยืนอยู่ที่อาคาร
เทเรซาอยู่หน้าห้องห้องเรียนของ
ตัวเอง ส่วนนักเรียนประถม และ
มัธยมที่อยู่อยู่อาคารอักแนสให้ลงมา
เข้าแถวด้านล่างหน้าบริเวณแนว
เฟื่องฟ้า
6. นัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบวิธี
ปฏิบัติให้ทราบ ถ้ามีเหตุการณ์
เกิดขึ้นจริง
7. ทดลองปฏิบัติ การซ้อมหนีภัย
7.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
และบุคลากรภายใน
โรงเรียนได้รับทราบว่าจะซ้อม
ดับเพลิง
7.2 เหตุการณ์ดาเนินไปเป็นปกติ
และพอทุกคนได้ยินสัญญาณเตือน
ภัย แล้ว ให้ทุกคนตื่นตัวและมีสติ
7.3 จับเวลาขณะหลังจากเสียง
สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแล้วนักเรียน
และคุณครูทุกท่านที่ประจาอยู่ตาม
จุดต่างๆ รีบวิ่งลงมายังจุดหมายที่
กาหนดไว้ให้
7.4 ซ้อมทั้งหมด ตึกประถมและ
มัธยม อย่างละ2รอบ แล้วจับเวลา
และนาเวลามาเปรียบเทียบกันว่า
ครั้งไหนทาเวลาได้ดีและเร็วตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
8. จัดทาแบบสอบถามความพึง
พอใจการซ้อมหนีอัคคีภัย

ระยะเวลา

20ก.ค.60

30ก.ค.60
1ส.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
พิรุฬห์

กิจกรรม

-งาน 5 ส.

วิธีดาเนินงาน
9. สอบถามความพึงพอใจจัดทา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
10. เก็บรวบรวมข้อมูลรายงาน
ประเมินผลต่อผู้บริหาร
11. จัดทารายงาน
1.คณะกรรมการวางแผนดาเนินงาน
2.เสนออนุมัติโครงการ
3.แจกอุ ป กรณ์ ใน การท าความ
สะอาด
4.ตรวจห้องเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
5.จัดทาสมุดบันทึกการตรวจ
ห้องเรียน
6.บันทึกผลการตรวจห้องของแต่ละ
เดือนคิดเป็น ร้อยละ
7.แจ้งผลการทาความสะอาดของชั้น
มัธยมไว้ที่บอร์ดข้างห้องซิสเตอร์
ระดับประถมบอร์ดใต้อาคารเทเรซา
ชั้น1และชั้น2
8.จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
การทากิจกรรม 5ส
9.สอบถามความพึงพอใจในการ
ตรวจของห้องเรียน
10.เก็บรวบรวมข้อมูลรายงาน
ประเมินผลต่อผู้บริหาร
2.จัดทารายงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา
4ส.ค.60

25000

2พ.ค.60-16มี.ค.61

16พ.ค6028ก.พ.61
15มิ.ย60.28กพ.60

16ส.ค.6031ส.ค.61
15-28ก.พ.61

ผู้รับผิดชอบ
พิรุฬห์

นงลักษณ์

กิจกรรม
-งานการให้บริการ
จากบุคคลภายนอก
และบุคคลภายใน

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
1.ประชุมวางแผนการจัดทางาน
2500
2.เสนอเพื่อขออนุมัติงาน
3.จัดทาให้บริการแก่บุคคลภายนอก
และบุคคลภายใน
4.ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลในใบ
ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและ
บุคคลภายใน
5.ผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้บริการแก่
ผู้ขอใช้บริการแก่บุคลภายนอกและ
ภายใน
6.เก็บรวบรวมข้อมูล
7.สรุปผลการดาเนินงาน
8.จัดแบบสอบถามความพึงพอใจ
9 .เก็ บ รว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ราย งาน
ประเมินผลต่อผู้บริหาร
10.จัดทารายงาน

ระยะเวลา
16พ.ค.60

20พ.ค60

27ก.พ.61
4มี.ค61

ผู้รับผิดชอบ
พิรุฬห์

กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
-งานป้ายสมุนไพร 1.ประชุมวางแผน
3000
2.เสนอนุมัติ
3.สารวจจานวนป้าย
สมุ น ไพรบริ เวณหน้ าห้ อ งสมุ ด
และทางเดิน ไปทางโรงยิมหลั ง
ส ระว่ าย น้ าบั น ทึ ก ชื่ อ ป้ าย
สมุนไพร
4.ตรวจสอบป้ า ยสมุ น ไพรที่
ชารุด/เสียหาย
5.ด าเนิ น การซ่ อ มแซมป้ า ย
สมุนไพรขนาดกว้าง15ซ.ม.ยาว
50ซ.ม.หนา2.5ซ.ม.พร้อมติดชื่อ
ป้ายสมุนไพรที่ชารุด
( ติดสติกเกอร์ ) บนแผ่นป้าย
6.ติ ด ป้ ายสมุ น ไพรที่ ซ่ อ มแซม
แล้วที่เดิม
7.ติดตาม/สารวจป้ายสมุนไพร
ทุกสัปดาห์
8.ประเมินความพึงพอใจ
9.สรุ ป ผลการประเมิ น และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ
10.จัดทารายงาน

ระยะเวลา
19พ.ค.60
26พ.ค.60
1มิ.ย.60

8มิ.ย.60
1ก.ค.60

8-22ก.ค.60
10ก.ค.-10ส.ค.
60
10ก.พ.60
17ก.พ.60
24ก.พ.60

ผู้รับผิดชอบ
นัยนา

กิจกรรม
-งานห้องเรียน
คุณภาพ

5. งบประมาณ

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
1.ประชุมวางแผน
2.เสนอขออนุมัติจัดทา
ห้องเรียนคุณภาพ
3.จัดทาห้องเรียนคุณภาพ
4.ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค รู แ ละ
นักเรียนทราบ
5.ด าเนิ น การติ ด ตามการใช้
ห้องเรียนคุณภาพ
6.เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จั ด ท า
รายงาน
7.ประเมินผล
8.สรุปการประเมิน
9.จัดทารายงาน
40,000 บาท

ระยะเวลา
2พ.ค.60
18พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
นงลักษณ์

20พ.ค.60
20พ.ค.60
23พ.ค.60-ก.พ.
61
19ม.ค.61
25ม.ค.61
16ก.พ.61
28ก.พ.61

6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. งานใช้อาคารเรียนอาคารประกอบ
- ร้อยละ 100 ของอาคารเรียนอาคาร ประกอบ
ได้มีการใช้งาน
-ตรวจสอบการใช้บริการห้อง
- ร้อยละ 100 ได้มีการบันทึกการใช้งานอาคาร ประกอบการ
เรียนและอาคารประกอบ
-ประเมินความพึงพอใจ
2. งานสารวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
- ร้อยละ 100 ของอาคารเรียน-อาคารประกอบ
ได้รับการสารวจความมั่นคงแข็งแรงอย่างน้อยปี -ตรวจสอบแบบพึงพอใจ
ละ 1 ครั้ง
- ร้อยละ 100 ให้อาคารเรียนมีสภาพแข็งแรงดี -ตรวจสอบแบบพึงพอใจ
พร้อมใช้งาน
-ตรวจสอบแบบพึงพอใจ
-อาคารเรียน-อาคารประกอบมีความมั่นคง
แข็งแรงเอื้อต่อการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้

-แบบบันทึก
-แบบประเมินความพึงพอใจ

-แบบประเมินพึงพอใจ

-แบบประเมินพึงพอใจ
-แบบประเมินพึงพอใจ

ตัวชี้ความสาเร็จ
3. ทาประวัติอาคารเรียนอาคารประกอบ
และแผนผังห้องเรียนห้องประกอบการ
- มีประวัติอาคารเรียน-อาคารประกอบ
ครบร้อยละ 100
- มีแผนผังห้องเรียนห้องประกอบการครบ
ร้อยละ 100
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจ
กับประวัติของโรงเรียน
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจกับการนาข้อมูลแผนผัง
ห้องเรียนห้องประกอบการไปใช้
-บุคคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้เรื่อง
ประวัติของโรงเรียนอย่างครบถ้วน
4.การซ้อมหนีอัคคีภัย
-นักเรียนร้อยละ100ที่มาเรียนได้ฝึกซ้อม
หนีอัคคีภัยตามแผนการซ้อมหนีอัคคีภัย
-ร้อยละ100ของผู้เรียนครูและนักการมี
ความปลอดภัยในการซ้อมอัคคีภัย
-ผู้เรียนครูและบุคคลากรทุกคนที่เข้าร่วม
การฝึกซ้อมหนีไฟมีความรู้และทักษะใน
การป้องกันตนเองจากการเกิดอัคคีภัยได้
ถูกต้องและปลอดภัย
5. 5ส
-ร้อยละ100ของห้องเรียนได้รับการ
ประเมิน
-ร้อยละ90ของห้องเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
-ร้อยละ100มีบันทึกผลการตรวจห้องเรียน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-ดูรายงานประวัติโรงเรียน
-ดูรายงานแผนผังห้องเรียนห้อง
ประกอบการ
-ตรวจสอบแบบประเมินความ
พึงพอใจในประวัติอาคารอาคาร
ประกอบและแผนผังห้องเรียน

-รายงานประวัติโรงเรียน
-รายงานแผนผังห้องเรียนห้อง
ประกอบการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ในประวัติอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและแผนผังห้องเรียน

-ตรวจสอบแบบประเมินความ
พึงพอใจในประวัติอาคารเรียน
อาคารประกอบและแผนผัง
ห้องเรียน

-แบบประเมินความพึงพอใจใน
ประวัติอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและแผนผังห้องเรียน

-สารวจข้อมูล

-แบบสังเกต / แผนผังหนี
อัคคีภัย
-แบบประเมินความพึงพอใจ
การซ้อมหนีอัคคีภัย
-สถิติการมาทางานของครู
นักการและสถิติการมาเรียน
ของนักเรียน
-ผลจากการปฏิบัติจริง

-สารวจข้อมูล

-ตรวจห้องเรียน5ส

-แบบตรวจห้องเรียน5ส

-แบบประเมินพึงพอใจ

-สมุดบันทึก

-แบบประเมิน

-สมุดบันทึก

ตัวชี้ความสาเร็จ
6.การให้และรับบริการจาก
บุคคลภายนอกและภายใน
-ร้อยละ95ให้บริการบุคคลทั้งภายนอก
และภายใน
-การบันทึกการใช้อาคารสถานที่จากบุคคล
ภายในและภายนอก
7.กิจกรรมป้ายสมุนไพร
-มีป้ายความรู้เกี่ยวกกกับสมุนไพรจานวน
50 ป้ายชื่อ
( 1 ป้ายต่อ 2 ชื่อ )
-ครูและนักเรียนได้รับความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ป้ายสมุนไพรและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
8.กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ
-ร้อยละ 100 ของห้องเรียนส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
-ห้องเรียนมีความสะอาดน่าอยู่และมีเทค
โนโลยี่ที่ทันสมัยในห้องเรียนครบและ
พร้อมใช้งาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-แบบประเมิน

-แบบประเมิน

-แบบบันทึกการให้บริการ

-แบบบันทึกการให้บริการ

-ตรวจสอบป้ายสมุนไพร

-แบบบันทึกการตรวจป้าย
สมุนไพร

-ตรวจสอบแบบสารวจ/
สอบถาม

-แบบสอบถามความพึงพอใจ

-ประเมินพึงพอใจ

-แบบสารวจ

-ตรวจสอบการจดบันทึก

-แบบประเมินพึงพอใจ

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหาร บุคลากรครู นักเรียน ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อาคารเรียนอาคารประกอบมีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งาน

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 11

จัดภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียน
2556 – 2560
สถานศึกษามีการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 51
ห้องเรียนสะอาดและมีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ดี
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 52
จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค.2559
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจราณา 2.2.4
การวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
แผนปฎิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่
หัวหน้าโครงการ
นางนฤมล บุญนาค
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ธ.ศ.2
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษา
แก่กุลบุตร กุลธิดาเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เนื่องจากบรรยากาศของห้องเรียนอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้อปรับแต่ง
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จึงควรจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้มีบริการอนามัยที่ดีถูกต้อง ตามสุขลักษณะของ
โรงเรียนปัจจุบันสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีผลต่อการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมของนักเรียนเป็นไป
อย่างมาก

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้

-

พอประมาณกับกาลังงานและกาลังทรัพย์
พอประมาณกับความสามารถของนักเรียน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้ถูกต้อง
ต้องมีการวางแผนที่ดี จัดเวลาให้เหมาะสมและที่สาคัญต้องมี
ผู้ประสานงานอย่างรอบคอบและต่อเนื่อง

เสียสละเวลาการใช้ของอย่างคุ้มค่าความสามัคคี ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขมีน้าใจ ต้องรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น รักษาความสะอาด
ในการทางาน ในพื้นที่บริเวณที่ใช้งานมีวินัย เคารพกฎกติกาในการ
ปฏิบัติงานความซื่อสัตย์ไม่ทาลาย หรือหยิบฉวยโดยไม่ได้รับอนุญาต
กระบวนการทางาน

2 . วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียนที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน
3.เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนได้รับการปรับพื้นที่ และปรับแต่งร่มไม้ให้สะอาด สวยงาม
และปลอดภัย
2. ร้อยละ 100ภูมิทัศน์ภายนอกสะอาด ปลอดภัย
เป้าหมายด้านคุณภาพ
โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ ภายในภายนอก ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งานจัดภูมิทัศน์
ภายใน
งานจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ภายนอก
1.ประชุมวางแผน
โรงเรียน
2.สารวจสภาพบริเวณโรงเรียนโดยรอบ
3.เสนอขออนุมัติโครงการดาเนินงาน
3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เสาธง
3.2 ปรับพื้นที่ทางขนส่งสิ่งของเข้าโรงอาหาร
3.3 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าห้องสันติภาพ
3.4 จัดพื้นที่นั่งพักผ่อนหน้าอาคารมัธยม
3.5 งานบารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม
3.6 งานความสะอาดภายในโรงเรียน
งานจัดภูมิทัศน์ภายนอกโรงเรียน
3.7 ปรับพื้นที่และถนน รอบโรงเรียน
3.8 ปรับเปลี่ยนพื้นที่การจอดรถผู้ปกครอง
และผู้ประกอบการรับ-ส่งนักเรียน
3.8 ปรับปรุงป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์
3.9 ปรับสภาพบริเวณที่พักขยะหน้าโรงเรียน
3.10 ดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบรั้ว
3.11 จัดพื้นที่ให้นักเรียนบาเพ็ญประโยชน์
3.12 เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานต่อ
ผู้บริหาร ประจาเดือน
3.13 จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจการ
จัดภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียน
3.14 ประเมินผลการดาเนินงาน

5.งบประมาณ 190,000 บาท

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
190,000 พ.ค 60- นางนฤมล
มี.ค.61

6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 95 ของพื้นที่ที่กาหนดได้รับการ
- สังเกต สารวจ
ปรับปรุงมีสภาพดีขึ้นสามารถใช้เป็นพื้นที่
ตรวจสอบ
อานวยความสะดวกในการบริการ และจัดการ - สอบถามความพึงพอใจ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ ภายใน-ภายนอก
ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นและปลอดภัยใช้ประโยชน์
เอื้อต่อการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการทางาน
-แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( หน่วยงานภายนอก ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ )
1. หน่วยงานภายนอก
ทีมงาน อปพร. หมู่ 16 ต.ท่าผา เทศบาลเมืองท่าผา
2. นักการภารโรงของโรงเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการรักษาสาธารณะสมบัติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีบรรยากาศน่าเอยู่
น่าเรียน สวยงามสะอาด ปลอดภัย

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่11

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
2556 – 2560
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 51
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2.2.4
การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.3 โครงการกิจกรรมที่ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานอาคารและสถานที่
หัวหน้าโครงการ
นางศรีไพร หนูเกตุ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พ.ค. 2560 – 26 ก.พ. 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนให้มั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้ก ารได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียนสาหรับผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพและเพื่อให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) เน้นให้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมเร่งให้ประเทศเกิด
ความเข็มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจการปรับตัวให้รองรับประชาคมและ
สังคม Aseanที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ 2558 องค์กรสถานศึกษาจึงต้องตระหนักและมีการปรับตัวอย่างเหมาะสม
โดยให้ความสาคัญกับการการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและองค์ความรู้
สมัยใหม่เพื่อ นาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นเมื่อใช้งานมากๆย่อมมีการชารุดเสียหาย จึงต้อง

ธ.ศ.2
มีการสารวจสภาพของวัส ดุ ครุภัณฑ์อาคารสถานที่ต่างๆ ให้ เหมาะสมต่อการใช้งาน และปลอดภัยรวมถึง
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนจึงมีการบารุงรักษาซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
จัดซื้อและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อย่างเหมาะสม
ความมีเหตุผล
โรงเรียนมีห้องเรียนห้องประกอบการ และวัสดุครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
การมีภูมิคุ้มกันในตัว
มีห้องเรียนห้องประกอบการ วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเรียบง่าย ความพอเพียง
เงื่อนไขความรู้
การบริหารจัดการ
2. วัตถุประสงค์เป้าหมาย
1. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวย ความสะดวก
พอเพียง
2. อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน (11.1)
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความมั่นคง
พร้อมใช้งาน
2 ร้อยละ 100 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สาหรับซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมใช้งาน
3. ร้อยละ 100 มีการบันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง
เป้าหมายด้านคุณภาพ
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเพียงพอกับความต้องการ และบุคลากรช่วยกันดูแลรักษา
วัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี
4.การดาเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
งานปรับปรุง 1.ประชุมวางแผน
720 ,000
ซ่อมแซม
2.เสนอขออนุมัติ
จัดซื้อวัสดุ
3.ดาเนินการตามแผน
ครุภัณฑ์
4.ตรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย
ถ้ามีวัสดุครุภัณฑ์เสียหาย ให้เขียนใบแจ้งซ่อม
ที่หน้าห้องวิชาการมัธยม
5.แจ้งผู้ดาเนินการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
6.ผู้ดาเนินการซ่อมทาการซ่อมเสร็จแล้วจะไป

ระยะเวลา
2 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
16พ.ค.60–24ก.พ. 61
16พ.ค.60–24ก.พ. 61

ผู้รับผิดชอบ
นางศรีไพร
นางศรีไพร
นางศรีไพร
นางศรีไพร

16พ.ค.60–24ก.พ. 61 นางศรีไพร
16พ.ค.60–24ก.พ. 61 นายเพยาว์

กิจกรรม

เซ็นชื่อแจ้งซ่อมที่หน้าห้องวิชาการมัธยม
วิธีดาเนินงาน
7.ถ้าต้องการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้เขียนใบเสนอ
ซื้อส่งผู้บริหารเซ็นอนุมัติ
8.เก็บรวบรวมใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซื้อ
9.บันทึกใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซื้อ
10.ทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
11.สรุปรายการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ตลอดปี
12.สรุปความพึงพอใจ
13.จัดทารายงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา
16พ.ค.60–24ก.พ.61

ผู้รับผิดชอบ
นายเพยาว์

20-24 ก.พ. 61
20-24 ก.พ. 61
20-24 ก.พ. 61
24 ก.พ. 61

นางศรีไพร

24 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61

5. งบประมาณ 720,000 บาท
6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและอาคาร
เรียนได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความมั่นคงพร้อม
ใช้งาน
2. ร้อยละ 100 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สาหรับ
ซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมใช้งานร้อยละ 100 มีการ
บันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง
ด้านคุณภาพ
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและ
เพียงพอกับความต้องการ และบุคลากรช่วยกันดูแล
รักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบแบบ
บันทึกการทางาน
ประเมินความพึง
พอใจ

เครื่องมือที่ใช้
บันทึกการแจ้งซ่อม
รายงานการซ่อม
แบบประเมินความพึง
พอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- โรงเรียนธีรศาสตร์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ พัสดุครุภัณฑ์ทันสมัย สะอาดสะดวกและปลอดภัย

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ

สุขาภิบาลน้าดื่มน้าใช้

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2556 – 2560

เป้าหมายที่ 11

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 51

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนสะอาดมั่นคงและปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณา 2.2.4

การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

หัวหน้าโครงการ

นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม

ลักษณะโครงการ

ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนินการ

16 พฤษภาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่

ห้องสุขาและสถานที่ให้บริการน้าดื่มน้าใช้ของ
โรงเรียนธีรศาสตร์

4. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ ห้องเรียนสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี สภาพแวดล้อมรื่นร่ม มี
แหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน เน้นที่
การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยได้รับความร่วมมือกับ
บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับบริการห้องสุขาและ
สถานที่ให้บริการน้าดื่มน้าใช้

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการสุขาภิบาลน้าดื่มน้าใช้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ดื่มน้าถูกต้อง
ตามหลักสุขอนามัยและได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาห้องสุขาสถานที่ให้บริการน้าดื่มน้าใช้ ให้มีสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกสวยงาม ความสะอาด ปลอดภัย
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
มีน้าดื่มและการใช้น้าห้องสุขาอย่างเหมาะสมเพียงพอกับครูผู้เรียน
ความมีเหตุผล

น้าดื่มน้าใช้และห้องสุขาเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตที่จะต้องมีความ
สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อสุขภาพของทุกๆคน

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี น้าดื่มน้าใช้และการสุขาภิบาลที่ดีจะทาให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เงื่อนไขคุณธรรม

ความเรียบง่าย ความพอเพียง

เงื่อนไขความรู้

ผู้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติการใช้น้าดื่มน้าใช้และห้องสุขาที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง

5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีน้าดื่มน้าใช้และห้องสุขาที่สะอาดปลอดภัยถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ
6. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ดื่มน้าที่สะอาดปลอดภัย
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะและรู้จักใช้น้าอย่าง ประหยัด
เป้าหมายด้านคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้ดื่มน้าที่สะอาดปลอดภัยและมีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและพร้อมใช้ตลอดเวลา
7. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานให้บริการน้า 1.ประชุมวางแผน
16 พ.ค.-มิ.ย.60 หนึ่งฤทัย
ดื่มน้าใช้
2.เสนอขออนุมัติ
16 พ.ค.-มิ.ย.60
3.ตรวจและล้างเครื่องกรองน้าทุกๆเดือน
3,500
16 พ.ค.
และเครื่องทาความเย็นอย่างสม่าเสมอ
ถึง
ตลอดจนห้องสุขาทั้งหมดของโรงเรียน
24 ก.พ.61
ถ้าพบจุดบกพร่องจะทาการแจ้ง
เจ้าหน้าที่ในการซ่อมบารุงให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน

ธ.ศ.2
กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
งานให้บริการน้า 4.ชี้แจงแนะนาครูและผู้เรียนที่หน้า
ดื่มน้าใช้
เสาธงให้ทราบถึงการใช้และรักษา
ความสะอาดในการใช้น้าดื่มน้าใช้และ
การใช้ห้องสุขา
5.ดาเนินตรวจและติดตามการใช้น้าดื่ม
น้าใช้และห้องสุขาเรื่องความสะอาด
เรียบร้อยและความปลอดภัยสถานที่
บริการน้าดื่มน้าใช้และการใช้ห้องสุขา
6.ถ้าพบข้อบกพร่องตามสถานที่การ
1,300
บริการน้าดื่มน้าใช้และห้องสุขาจะรีบ
แจ้งให้ทาการปรับปรุงแก้ไขทันที(โดย
การเขียนใบซ่อมแซม)
7.เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานประเมินผล
100
ต่อผู้บริหาร
8.จัดทารายงาน
100

ระยะเวลา
16 พ.ค.
ถึง
24 ก.พ.61

ผู้รับผิดชอบ

16 พ.ค.
ถึง
24 ก.พ.61
หนึ่งฤทัย
16 พ.ค.
ถึง
24 ก.พ.61
20-24 ก.พ.61
20-28 ก.พ.61

8. งบประมาณ 5,000 บาท
9. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
-ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้ดื่มน้าที่
สะอาดปลอดภัย
-ร้อยละ100 ของผู้เรียน มีห้องสุขาที่
สะอาดถูกสุขลักษณะและรู้จักใช้น้า
อย่างประหยัด
-มีการตรวจบันทึกความสะอาดและ
ความปลอดภัยของห้องสุขาและตู้
บริการน้าดื่มทุกสัปดาห์

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-สารวจสอบถาม

-แบบสอบถาม

-สารวจสอบถาม

-แบบสอบถาม

-ตรวจและบันทึก

- ตารางการตรวจและบันทึก
ความสะอาดในการใช้ห้องสุขา
ให้บริการน้าดื่มน้าใช้

ธ.ศ.2

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-มีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาและตู้
บริการน้าดื่มให้มีความสะอาดและ
ปลอดภัยอยู่เสมอ
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคน้า
ดื่มและน้าใช้ที่สะอาด
- ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีจากการใช้ห้อง
สุขาที่สะอาดและปลอดภัย

วิธีการประเมิน
-ตรวจและบันทึก

-ตรวจและบันทึก

เครื่องมือที่ใช้

-ตารางการตรวจและบันทึก
ความสะอาดในการใช้ห้องสุขา
ให้บริการน้าดื่มน้าใช้

10.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง( หน่วยงานภายนอก ชุมชน ผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ )
- ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ ได้เข้าร่วมในโครงการสุขาภิบาลน้าดื่มน้าใช้

11.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.โรงเรียนมีน้าดื่มน้าใช้และห้องสุขาภิบาลที่พอเพียงที่ถูกสุขลักษณะของกระทรวงสาธารณะสุข
2.ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีจากการดื่มน้าใช้น้า และใช้ห้องสุขาที่สะอาด

ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ

ธีร

ศาสตร์เกมส์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่
1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3

2556 - 2560
นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกายสม่่าเสมอ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค.2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2.4
สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้าโครงการ
นางอัญชลี ยังดี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาด่าเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 8 กันยายน 2560
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก่าลังกายสม่่าเสมอ รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้
โทษ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้ง
แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะน่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝน
ซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ่าวันสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์กีฬา
นันทนาการ ตามจินตนาการได้ตามวัย
จากการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ ที่ผ่านมา การด่าเนินงานประสบผลส่าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก่าหนดไว้เป็นอย่างดี นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกายสม่่าเสมอ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์และให้เกียรติผู้อื่นและมีสุนทรียภาพ แต่มีนักเรียนบางส่วนที่ยัง
ขาดการดูแลสุขภาพและไม่ให้ความสนใจในการออกก่าลังกายเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เกิด
พัฒนาการดังกล่าว
ข้างต้น จึงเห็นสมควรจัดการ แข่งขันกีฬาอันเป็นแนวทางส่าคัญที่น่าไปสู การแก้ปัญหาของนักเรียนในการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ

ผู้เรียนมีความพอประมาณในการออกก่าลังกายตามวัย
พอประมาณกับก่าลังบุคลากร และงบประมาณ

ความมีเหตุผล

การออกก่าลังกายทุกวันช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด
ความรอบคอบ

ผู้เรียนต้องรู้วิธีการออกก่าลังกายเลือกเล่นกีฬาที่ตนเองถนัด

ความกล้าหาญ

ผู้เรียนต้องอดทนพากเพียรกล้าแสดงออกในการออกก่าลังกาย
และการเล่นกีฬา

ความมัธยัสถ์

ผู้เรียนสามารถเลือกใช้และรักษาอุปกรณ์การออกก่าลังกาย เล่นกีฬา
อย่างประหยัด คุ้มค่า และรู้จักประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่

ความยุติธรรม

ผู้เรียนเคารพกฎกติกาการออกก่าลังกาย การเล่นกีฬา มารยาทการเล่นที่ดี
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้่าใจเป็นนักกีฬา

เงื่อนไขความรู้

มีความรู้ ทักษะและวิธีการออกก่าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกายสม่่าเสมอ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
3 . เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้าร่วมโครงการธีรศาสตร์เกมส์
ผู้เรียนมีสุขภาพดี ออกก่าลังกายสม่่าเสมอ และท่างานร่วมผู้อื่น ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

4.การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
โครงการธีร
1. ประชุมวางแผนการด่าเนินงาน
60,000 พ.ค.60 –ก.ค. 60
ศาสตร์เกมส์
2.ค่าสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมขบวน ด้านต่างๆในขบวนพาเหรด
พาเหรด
3.จับฉลากสีครูและนักเรียน ป.1-ม.3
5 มิ.ย.60
ทั้งคุณครูประจ่าชั้นและคุณครูพิเศษ
4. คุณครูแต่ละสีเข้าร่วมประชุมกับ
ประธานสีและคณะกรรมการเพื่อวาง
19 มิ.ย. 60
รูปแบบขบวนพาเหรด
5. คุณครูแต่ละสีเข้าร่วมประชุมเพื่อ
หาแนวคิดในการจัดกิจกรรม
17 ก.ค.60
-กิจกรรม
กลางแจ้ง
กลางแจ้ง
6.จัดเตรียมเอกสารการแข่งขันเริ่ม
แข่งกีฬาสีและเริ่มใช้ 8 คาบการ
7-31 ส.ค.60
เรียนนักเรียน
7.ตัวแทนนักเรียนร่วมกันฝึกซ้อม
กิจกรรมกลางแจ้ง
8. ด่าเนินการแสดงกิจกรรมกลาง
แจ้งตามวันเวลาที่ก่าหนด
9. นักเรียนแต่ละสีประชุมตาม
สถานที่ๆก่าหนดเพื่อคัดเลือก
ประธานสีและคณะกรรมการ
ต่าแหน่งต่างๆ
10. ป.1 – ม.3 ฝึกซ้อมร้องเพลง
เชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
-กิจกรรม
11. ตัวแทนนักเรียนกองเชียร์-ลีด
30 ส.ค-1 ก.ย.60
ประกวดกอง
เดอร์ฝึกซ้อม
เชียร์และเชียร์ 12. ฝึกซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี
ลีดเดอร์
13. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
8 ก.ย. 60
14. ประเมินผลการด่าเนินงาน
15. สรุปผลการประเมินและจัดท่า
รายงาน

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญลาภ
นางอัญชลี
นายสมชาย
-ครูแม่สีทุกสี
-คณะกรรมการ
การจัดการ
แข่งขันกีฬา

นางอัญชลี
ครูแม่สีทุกสี
นางอัญชลี
ครูแม่สีทุกสี

นางอัญชลี
ครูแม่สีทุกสี

นางอัญชลี
ครูแม่สีทุกสี
นางอัญชลี

5. งบประมาณ 60,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
-สรุปบันทึกการมาเรียน
* ร้อยละ100 ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการธีรศาสตร์เกมส์
ด้านคุณภาพ
* ผู้เรียนเห็นคุณค่าการออกก่ากลังกาย - การสังเกต
ท่างานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน -สอบถามความพึงพอใจ
-การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
รู้กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

เครื่องมือที่ใช้
- สถิติการมาเรียน

-ผู้สังเกต(แม่สีและคุณครู
แต่ละสีร่วมกันสังเกต)
-แบบประเมินความพึง
พอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.เทศบาลต่าบลท่าผาในเรื่อง หน่วยงานรักษาความปลอดภัย
2.เจ้าหน้าที่ต่ารวจ สภอ. ลูกแก การจราจรในขบวนพาเหรด
3. เจ้าหน้าที่ต่ารวจ สภอ. บ้านโป่ง การจราจร การใช้ถนน
4.วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี น่าขบวนในแต่ละสี
5.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซานคามิลโล
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดุแลสุขภาพและออกก่าลังกายสม่่าเสมอ
8.2 นักเรียนมีสุขภาพอนามัย มีความรักความสามัคคี มีน้่าใจเป็นนักกีฬา

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ

อนุรักษ์วันส่าคัญ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2556 – 2560

เป้าหมายที 2
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 7
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 8
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2.2
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1,5
หน่วยงานรับผิดชอบ
งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้าโครงการ
นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การเติบโตของเทคโนโลยี ส่งผลให้การอนุรักษ์วันส่าคัญถดถอยลง โรงเรียนต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้
ตระหนักและเห็นความส่าคัญการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรวมใน
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมที่ส่าคัญของชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดจิตส่านึกของความเป็นไทยและ
สามารถน่าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด่าเนินชีวิตของตนเอง
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการ อนุรักษ์วันส่าคัญ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวันส่าคัญ และเข้าร่วมปฏิบัติในวัน
ส่าคัญต่างๆ ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์วันส่าคัญ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณในการใช้งบประมาณ ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วันส่าคัญอย่างเหมาะสม
ความพอประมาณ
นักเรียนใช้อุปกรณ์ในการจัดป้ายนิเทศวันส่าคัญได้อย่างเหมาะสม
ความมีเหตุผล
นักเรียนอธิบายความส่าคัญและการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในวันส่าคัญดังกล่าวได้
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม รู้จักแบ่งปันความรู้ เสียสละ กตัญญู
ความรัก ซึ่งกันและกัน

เงื่อนไขความรู้
นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันส่าคัญจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียนนักเรียนสืบสานวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีส่าคัญในท้องถิ่นและทางศาสนา
2) เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์
3) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จดจ่าความเป็นมาและความส่าคัญของวันส่าคัญและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มาเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วันส่าคัญ
ด้านคุณภาพ
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความภูมิใจในวันส่าคัญต่างๆ โดยเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆอย่าง มีความสุข และมีความกตัญญูต่อ ชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ และผู้มีพระคุณ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม

วิธีด่าเนินงาน

โครงการอนุรักษ์ 1. ประชุมวางแผน
วันสาคัญ
2. เสนอขออนุมัติโรงการ
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
-งานวันวิสาขบูชา 4. ด่าเนินการจัดกิจกรรม
- ให้ความรู้เกี่ยวกับความส่าคัญและ
ความเป็นมา
- จัดท่าป้ายนิเทศความรู้ในชั้น
เรียนทุกระดับชั้น
- นั่งสมาธิเจริญภาวนาและแผ่
ส่วนกุศล
5.สังเกตการร่วมกิจกรรม
6.การตอบแบบสอบถาม
7.ประเมินผลและรายงานผลการ
ด่าเนินงาน
-งานวัน
1. ประชุมวางแผน/เตรียมงาน
อาสาฬหบูชา2. เสนอขออนุมัติโครงการ
วันเข้าพรรษา
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
4. ด่าเนินการจัดกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน
ร่วมท่าบุญ
- ให้ความรู้เกี่ยวกับความส่าคัญและ

งบประมาณ

ระยะเวลา

52,000

16พ.ค.60กพ.61

1,000

10 พ.ค. 60

6,000

มิ.ย.-ก.ค.60
14 ก.ค.61
1 มิ.ย. 60
12 มิ.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ

นางสาว
มัณฑนา

นางสาว
มัณฑนา

งาน/กิจกรรม

วิธีด่าเนินงาน

งบประมาณ

ความเป็นมา
- จัดท่าป้ายนิเทศความรู้ในชั้น
เรียนทุกระดับชั้น
- หล่อเทียนจ่าน่าพรรษา
- ตักบาตร, ถวายเทียนจ่าน่า พรรษา
5.สรุปผลประเมินผล
6. รายงานผลการด่าเนินงาน
-งานวันมาฆบูชา

-งานวันแม่

1.ประชุมวางแผน/เตรียมงาน
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
4.ด่าเนินการจัดกิจกรรม
- ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และความส่าคัญ
- จัดท่าป้ายนิเทศความรู้ในชั้นเรียน ทุก
ระดับชั้น
. - นั่งสมาธิเจริญภาวนาและแผ่ส่วนกุศล5.
สังเกตการเข้าร่มกิจกรรม
6.สรุปผลประเมินผล
7.รายงานผลการด่าเนินงาน
1. ประชุมวางแผน/เตรียมงาน
2. ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน
3. ด่าเนินกิจกรรม
-ฝึกซ้อมต้วแทนนักเรียนเข้า
กิจกรรม
-ฝึกซ้อมการขับเสภาถวายพระ
พร
-ฝึกซ้อมการร่าถวายพระพร
-ฝึกซ้อมการแสดงรีวิวประกอบ
เพลงของนักเรียน
-ตกแต่งสถานที่
4.จัดเตรียมรางวัล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3-6 ก.ค. 60
7 ก.ค. 60

1,000

6,000

1 มี.ค.61

นางสาว
มัณฑนา

11 ส.ค. 60 นางอัญชลี

งาน/กิจกรรม

-งานวันพ่อ

วิธีด่าเนินงาน

5.กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน
-น่าดอกไม้ให้แม่
-กราบเท้าแม่
6.ด่าเนินการตามแผนกิจกรรม
7.สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
8.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
9.สรุปผลประเมินผล
10.จัดท่ารายงานผลการด่าเนินงาน
1. ประชุมวางแผน/เตรียมงาน
2. ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน
3. ด่าเนินกิจกรรม
- ฝึกซ้อมต้วแทนนักเรียนเข้า
กิจกรรม
- ฝึกซ้อมการขับเสภาถวายพระ
พร
- ฝึกซ้อมการร่าถวายพระพร
- ฝึกซ้อมการแสดงรีวิวประกอบ
เพลงของนักเรียน
- ตกแต่งสถานที่
4.จัดเตรียมรางวัล
5.กิจกรรมพ่อลูกผูกพัน
- น่าดอกไม้ให้พ่อ
- กราบเท้าพ่อ
6.ด่าเนินการตามแผนกิจกรรม
7.สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
8.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
9.สรุปผลประเมินผล
10.จัดท่ารายงานผลการด่าเนิน

-งานวันรื่นเริง,วัน 1.ประชุมวางแผน/เตรียมงาน
คริสต์มาส
2. ด่าเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
-แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

6,000

4 ธ.ค.60

นางสาวรัศมี

20,000

22 ธ.ค. 60

นางสาวรัศมี

งาน/กิจกรรม

วิธีด่าเนินงาน

หน้าที่
-ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
- ครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์
สัญลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับวันคริสต์มาสและ
ประดับห้องเรียนและสถานที่
- แต่ละห้องฝึกซ้อมการแสดง
- คณะครู ผู้เรียนส่งความสุขแด่
คณะผู้บริหาร
-นักเรียนและครูประจ่าชั้น
ร่วมกันรับประทานอาหาร
-นักเรียนทุกคนชมการแสดง
- นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ร่วมกันจับฉลากของรางวัล
-ประเมินความพึงพอใจในการ
ด่าเนินงาน
3. สรุปผลการท่ากิจกรรม
-วันเด็กแห่งชาติ 1.ประชุมวางแผน/เตรียมงาน
2.ประชาสัมพันธ์ครูและ นักเรียน
3.จัดเตรียมกิจกรรม
4.จัดเตรียมสถานที่
5.จัดเตรียมการแสดงของนักเรียน
6.จัดเตรียมของรางวัล
7.ประชุมชี้แจง
8.ด่าเนินตามแผนกิจกรรม
9.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
10.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
11.สรุปผลการประเมิน
12.จัดท่ารายงานผลการประเมิน
4. งบประมาณ 52,000 บาท

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15,000

12 ม.ค.61

นายพัฒนา

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มาเรียน และ
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วันส่าคัญ
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนได้ร่วมอนุรักษ์วันส่าคัญ ปฏิบัติตน
เป็ น พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และ
เหมาะสม
- ผู้เรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะเข้าร่วม
กิ จ กรรมด้ ว ยความสนุ ก สนานและได้ ส ร้ า ง
ผลงานตามจินตนาการ
- ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ แ ละสามารถปฏิบั ติ ตนได้
ถูกต้องตามประเพณี และมีคุณธรรมเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีความสุข

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-ตรวจสอบสถิติการมาเรียน
-ตรวจสอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น และความพึงพอใจ
-สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม

- แบบส่ารวจสถิติการมาเรียนของ
นักเรียน
- แบบสอบถามความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจ

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง และชุมชน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้เห็นถึงคุณค่าและความส่าคัญของวันส่าคัญต่างๆ และน่าไปใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุข

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
โครงการประเพณีลอยกระทง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2556- 2560
เป้าหมายที่ 2
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 7
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2.2
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
แผนปฎิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ที่ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1,5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้างาน
นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์
ลักษณะงาน
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พ.ค. 60 – 14 พ.ย. 60
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ส่าคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อ ของ
แต่ละท้องถิ่นเช่นเป็นการให้ความเคารพบูชาและมีความเชื่อว่าเป็นการขอบคุณน้่าที่อ่านวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการ
ด่าเนินชีวิตของมนุษย์รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ป ระโยชน์หรือท่าความเสียกายแก่น้่าซึ่งประเพณีลอย
กระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่่าเดือน 12 ของทุกปีเพื่อให้มีกิจกรรมที่ควรฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไปดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประเพณี
วัฒนธรรม วันส่าคัญ ท่าให้เกิดการใฝ่รู้ รักภาคภูมิใจและ สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
วันลอยกระทงจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่กล่าวมาแล้วได้เป็นอย่างดี
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง เพื่อให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยตั้งแต่
โบราณ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณกับความสามารถของนักเรียนพอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ความมีเหตุผล
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ ส่วนรวม
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และภาคภูมิใจ ในผลงานของตนเอง

เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้

ความเป็นหนึ่ง ความเป็นชุมชน การพิศเพ่งสิ่งสร้าง รักษ์ธรรมชาติ การงาน หน้าที่
-ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย
-ได้รู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
-ได้ตระหนักและเห็นถึงความส่าคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย
-ได้เรียนรู้กระบวนการท่างานกลุ่ม

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มจี ิตส่านึกและเห็นความส่าคัญของวัฒนธรรมไทย
2.3 เพื่อผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
ด้านคุณภาพ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในวันส่าคัญต่าง ๆ โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
วันลอยกระทง 1. ประชุมวางแผน
6,000
16 พ.ค. นางสาว
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
14 พ.ย.60 เพ็ญนภา
3.ด่าเนินกิจกรรม
ไกรราษฎร์
-เตรียมสถานที่ประกวดนางนพมาศและสถานที่
ประกวดประดิษฐ์กระทง
- คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเป็นตัวแทนของห้องๆ
ละ 1 คนเข้าประกวดนางนพมาศ
- ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3 ห้องละ 4-5 คน
เข้าแข่งขันการประดิษฐ์กระทง
-คุณครูที่รับผิดชอบการฝึกซ้อมนางนพมาศ
งาน/กิจกรรม
วิธีด่าเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ
นัดหมาย วัน เวลา แก่ตัวแทนนักเรียนและท่าการ
ฝึกซ้อม
- นักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 เข้าร่วมการแข่งขันวาด
ภาพระบายสี
4.ประเมินผลการจัดกิจกรรมและแบบประเมิน
ความพึงพอใจ
5.สรุปและเขียนรายงานการด่าเนินงาน

5. งบประมาณ

6,000 บาท

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มาเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันลอยกระทง
2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น
ป.4 – ม.3 ประกวดประดิษฐ์กระทง
3.ร้อยละ 100ของผู้เรียนระดับชั้น
ป.1 – ม.3 ประกวดวาดภาพระบายสี
4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น
ป.1 – ม.3 เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ

วิธีการประเมิน
ส่ารวจสถิติการมาเรียนของผู้เรียน

เครื่องมือที่ใช้
สถิติการมาเรียนของผู้เรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ส่ารวจสถิติการมาเรียนของผู้เรียน

สถิติการมาเรียนของผู้เรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ปกครองสนับสนุนและให้ความร่วมมือส่งบุตรหลานร่วมประกวดนางนพมาศ
- บุคลากรครูโรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมจัดเตรียมงานวันลอยกระทง เช่นจัดสถานที่ เป็นกรรมการ
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ด้วยความเหมาะสม และตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม
ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน

ธ.ศ. 2
ชื่อโครงการ
สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 8
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 36
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น่า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 37
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 38
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก่าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ 39
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ่านาจ
ยุทธศาสตร์ที่ 40
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2.3 การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้าโครงการ
นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พ.ค. 2560 ถึง วันที่ 28 ก.พ. 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก่าหนดไว้ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น่า มีความ
ริเริ่มในการพัฒนาผู้เรียน เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
โรงเรียนจึงจัดท่าโครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความ
เข้าใจที่ดีจากโรงเรียนสู่ชมชน เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษา
ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโรงเรียน
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ความมีเหตุผล

มีขั้นตอนในการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
ความยินดี ความเมตตา ความกตัญญูรู้คุณ
เงื่อนไขความรู้
เข้าใจบทบาทของโรงเรียน รู้ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถต่างๆ และปรับตัวให้
เข้ากับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารให้กับผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบ
2.2 เพื่อให้คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า รวมถึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
2.3 เพื่อให้บริการ รับบริการจากชุมชน และหน่วยงานภายนอก (13,14),(9.3)
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองและชุมชนทีไ่ ด้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
2) คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
ด้านคุณภาพ
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน การให้บริการ และรับ
บริการจากชุมชน รวมถึงผลการด่าเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า
โรงเรียนธีรศาสตร์
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม

วิธีด่าเนินงาน

1. งานประชาสัมพันธ์

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

2. ด่าเนินกิจกรรม
- ด่าเนินการจัดป้ายนิเทศตามที่ก่าหนด
บอร์ดด้านหน้าบริเวณโรงเรียน
3. สรุปรายงานผล

งบประมาณ

1,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

16 พ.ค. 60-

นายมนต์ชัย

28 ก.พ.61

คุ้นเคย

งาน/กิจกรรม

2. งานคณะกรรมการ

วิธีด่าเนินงาน

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม

งบประมาณ

3,000

ชมรมผู้ปกครองครู และ 2. ด่าเนินกิจกรรม
ศิษย์เก่า โรงเรียนธีร
ศาสตร์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

16 พ.ค. 60-

นายบุญลาภ

28 ก.พ.61

กลิ่นอุบล

16 พ.ค. 60-

นายมนต์ชัย

28 ก.พ.61

คุ้นเคย

- ตัวแทนผู้ปกครองร่วมคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารตามระเบียบคู่มือ
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
- ด่าเนินการประชุมคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง
- จัดท่าบันทึกการประชุมเสนอต่อ
ผู้บริหาร
3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. งานเยี่ยมผู้สูงวัยใน

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม

ชุมชน

2. ส่ารวจผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
สายตาในหมู่ที่ 16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.
ราชบุรี จ่านวน 5 คน
3. ขอความร่วมมือเทศบาล อบต. อนามัย
4. ระดมทุนเงินบริจาคผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3
5.จัดซื้อแว่นตา
6. นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไปพบปะพูดคุย
และแจกแว่นตาให้กับผู้สูงวัย
7. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

5. งบประมาณ 9,000 บาท

5,000

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ด้านปริมาณ

- เก็บรวบรวมข่าวจากการ

- แบบสรุปการประชาสัมพันธ์

1. ร้อยละ 90 ของข่าวสารได้ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ข่าวสาร

ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ

และภายในโรงเรียน

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนจากตัวแทนห้องละ 1 - รวบรวมแบบบันทึกรายชื่อผู้เรียนที่

- เกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนรับ

คนได้รับบริการด้านทุนการศึกษาจาก

ทุนการศึกษา

ได้รับทุนการศึกษา

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า

- แบบบันทึกรายชื่อผู้เรียนที่
ได้รับทุนการศึกษา

3. ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู

- ตรวจบันทึกการประชุม

- จดหมายเชิญประชุม

และศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมภาคเรียนละ 1ครั้ง

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู

- ใบลงชื่อการเข้าร่วมประชุม

และศิษย์เก่าภาคเรียนละ 1ครั้ง

- รายงานการประชุม

- แบบบันทึก การพบปะผู้สูงวัย

- แบบบันทึก การพบปะผู้สูงวัย

4. ร้อยละ 100 ของผู้สูงวัย หมู่ที่ 16 ต.ท่าผา
จ่านวน 5 คน ได้รับการเยี่ยม พบปะพูดคุย และ

- รูปภาพ

มอบขอขวัญให้ผู้สูงวัย
ด้านคุณภาพ

- เก็บรวบรวมข่าวจากการ

- แบบสรุปการประชาสัมพันธ์

ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจกับการ

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน การ

และภายในโรงเรียน

ให้บริการ และรับบริการจากชุมชน รวมถึงผล

- ตรวจบันทึกการประชุม

การด่าเนินงานของคณะกรรมการชมรม

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ฯ

ผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า โรงเรียนธีรศาสตร์

- สอบถามความพึงพอใจ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ ผู้ปกครองผู้เรียน และชุมชน ในเรื่อง
ทุนการศึกษา - ผู้น่าชุมชน หมู่ 16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนเกิดความร่วมมือกันพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน

ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 14
ยุทธศาสตร์ที่ 62
ยุทธศาสตร์ที่ 63

แบ่งปันด้วยจิต
อาสาแห่งรักและรับใช้
2556-2560
การพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และจุดเน้น
จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
ผลการด่าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกในสถานศึกษา ฉบับวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา1.2.1
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก่าหนดโดยไม่ขัด กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไปงานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้าโครงการ
นางสาวอลิสา กุดาศรี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560- 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้คนไทยทุกคน ทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพมี
ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา จิตส่านึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองดี ตระหนักและรู้คุณค่า
ของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่กล่าวไว้ว่ามุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนธีรศาสตร์จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
กับชุมชนอย่างหลากหลาย อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ มีความรู้ และคุณธรรม สามารถ
ด่ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในมิติของจริยธรรมและ
มิติของความรู้ร่วมกับชุมชนมากขึ้น ฉะนั้นปีการศึกษา 2559 จะมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากครูประจ่าชั้น
ฝ่ายประถม – มัธยมและผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วย เพื่อให้นักเรียนได้ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม โรงเรียนธีรศาสตร์มีความพึงพอใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือน้อง ๆ อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง มีจิต
อาสาอันจะเป็นแนวทางในการด่ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
นักเรียนรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น
ความมีเหตุผล
รู้จักการใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเมื่อเหลือจากการใช้น่าไป
บริจาคให้กับผู้อื่น
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
เมื่อเรารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นจะท่าให้ผู้นั้นเป็นคนที่รู้จักการช่วยเหลือและ
แบ่งปัน
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเมตตา การรับใช้ ความกตัญญู
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในด้านการรู้จักแบ่งปัน
เสียสละแรงกาย แรงใจ และ ก่าลังทรัพย์เพื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเพื่อสังคม
2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนบ่าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ด้วยจิตสาธารณะ โดยไม่หวังผลตอบแทน
3.เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในกิจกรรมแบ่งปัน บริจาคสิ่งของในโอกาสต่างๆ
2. นักเรียนที่พรสวรรค์ด้านการแสดง ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงด้วยความเสียสละ บ่าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของ
2. นักเรียนบ่าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแบบอย่างสร้างคุณค่าต่อโรงเรียน และชุมชน
4.การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
โครงการแบ่งปันด้วยจิต
อาสาแห่งรักและรับใช้
- กิจกรรมแบ่งปันน้่าใจ

วิธีดาเนินงาน
1. วางแผนประชุม
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. รวบรวมเงิน สิ่งของจากการบริจาค ไป
บริจาคตามโอกาสต่างๆ
5. ประเมินการด่าเนินงาน
6.สรุปการประเมินและจัดท่ารายงาน

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
11,000 พ.ค. 60 – ครูอลิสา
ก.พ.61

3,000

งาน/กิจกรรม
วิธีด่าเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
พ.ค.60 –
-กิจกรรมนาฏศิลป์สัมพันธ์ 1. ประชุมวางแผนการด่าเนินและขออนุมัติ
8,000
ก.พ.61
รัก
การด่าเนินงาน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนทราบ
3. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
4. ฝึกซ้อมการแสดง
5. ร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ทั้งภายใน
โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
6.ประเมินความพึง พอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
7.สรุปผลการด่าเนินงาน และเขียนรายงาน

ผู้รับผิดชอบ
ครูอลิสา

5. งบประมาณ 17,250 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการ
แบ่งปัน บริจาค และเสียสละเพื่อส่วนร่วม

วิธีการประเมิน
นับจ่านวนนักเรียนที่ร่วม
บริจาค

เครื่องมือที่ใช้
รายชื่อนักเรียน
แบบบันทึกการท่างานแต่ละครั้ง

2.ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้าน ส่ารวจนักเรียนที่เข้าร่วม
การแสดงมีความเสียสละ ฝึกซ้อมและเข้าร่วม กิจกรรม
กิจกรรมการแสดงในโอกาสต่าง ๆ ของโรงเรียน
ด้วยจิตสาธารณะ
3.นักเรียนบ่าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็น
ประเมินความพึงพอใจ
แบบอย่างสร้างคุณค่าต่อโรงเรียน และชุมชน

รายชื่อนักเรียน
แบบบันทึกการท่างานแต่ละครั้ง

แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียนของโรงเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักการบ่าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดสี ร้าง
ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
2556-2560
นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกาย สม่่าเสมอ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2.4
สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นายประวิทย์ นพรัตน์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1.หลักการและเหตุผล
สุขภาพเป็นปัจจัยที่ส่าคัญในการด่ารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพื้นฐานส่าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็กประถมศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษาผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด่ารงชีวิต
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถครองชีวิตอย่างเป็ นสุข การส่งเสริม
สุ ขภาพเป็ น กิจ กรรมที่ส่ าคั ญ และจ่ าเป็ น มากในโรงเรียนเพราะการที่เด็ กและเยาวชนมีสุ ขภาพดี สมบูรณ์
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนั้น ผู้เรียนจะพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
โรงเรียนธีรศาสตร์เล็งเห็นความส่าคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอดจึงจัดท่าโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ความมีเหตุผล
อธิบายขั้นตอนการดูแลสุขภาพและเผยแพร่การดูแลสุขภาพตนเอง
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รู้วิธีป้องกันโรคที่จะเกิดกับตนเองและครอบครัว
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดโรคระบาด

เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้

ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพที่ดีได้
ความรัก/ความเรียบง่าย ความพอเพียง
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ และดูแลตนเองเบื้องต้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกาย สม่่าเสมอและมีน้่าหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.1,1.2)
2. เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ (1.3)
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพ สามารถด่าเนินชีวิตประจ่าวันอย่างมีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อมตลอดจนรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น (4)
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ด้านคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี
2. ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บอย่างสม่่าเสมอ
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีด่าเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
1.งานบริการห้อง 1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ ด่าเนินงาน
7,000
พ.ค.60 พยาบาล
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
มี.ค.61
3. ตรวจสอบวันหมดอายุของยา
4. ตรวจสอบสถิติของนักเรียนที่ใช้บริการห้อง
พยาบาล
5. การจัดซื้อยาและอุปกรณ์การรักษาพยาบาล
6. จัดท่าบันทึกการใช้ยาและสรุปการใช้ยา
7. ประเมินผลการด่าเนินงาน
8. สรุปผลการประเมินและจัดท่ารายงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางจรูญ
ลักษณ์
นางวรรณา
(วัง)

งาน/กิจกรรม
2.งานส่งเสริม
อนามัย
นักเรียน (ฉีด
วัคซีน )

วิธีด่าเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ด่าเนินงานเสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้บุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนทราบ
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน
บาดทะยักหัดเยอรมันและโปลิโอ
ให้กับผู้เรียน ป.1
4. นัดหมายวัน เวลาและสถานที่เข้ารับ
วัคซีนและอ่านวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าที่อนามัย
5. ด่าเนินการ
6. ประเมินผลการด่าเนินงาน
7. สรุปผลการประเมินและจัดท่ารายงาน
3.งานก่าจัดเหา 1. ประชุมคณะกรรมการวางแผน ด่าเนินงาน
ขออนุมัติงาน
2. ประชาสัมพันธ์งานให้บุคลากรทุกคนทราบ
3. ให้ครูประจ่าชั้นส่ารวจผู้เรียนที่เป็นเหา
4. จัดเตรียมสถานที่และจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการก่าจัดเหา
5. นัดหมายวัน เวลา สถานที่
6. นักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ด่าเนินการ
7. ประเมินผลการด่าเนินงาน
8. สรุปผลการประเมินและจัดท่ารายงาน

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1,800
พ.ค.60 – นางทิพย์
มี.ค.61
วรรณ
นางวรรณา

100

พ.ค.60–
มี.ค.60

น.ส.สิริ
ลักษณ์
คณะกรรม
การนักเรียน

งาน/กิจกรรม
4.งานทดสอบ
สายตาด้วย
E-Chart

วิธีด่าเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด่าเนินงาน
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ขอความร่วมมือจากคุณครูประจ่าชั้น
ป.1-ม.3 และให้ความรู้ในการทดสอบ
สายตาด้วย E-Chartให้กับนักเรียน
ชั้น ป.1-ม.3
5. ด่าเนินการทดสอบและบันทึก
6. ประเมินผลการด่าเนินงาน

5.งานทดสอบการ 1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด่าเนินงาน
ได้ยินของหู
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ประชุมให้ความรู้แก่ครูประจ่าชั้น
ป.1- ม.3 เรื่องวิธีการทดสอบการได้ยินของหู
5. ขอความร่วมมือจากคุณครูประจ่าชั้น
ป.1-ม.3 ตรวจสอบสุขภาพหูของนักเรียน
6. ประเมินผลการด่าเนินงาน
7. สรุปผลการประเมินและจัดท่ารายงาน
6.งานเหงือก
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด่าเนินงาน
สะอาดฟัน
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
แข็งแรง
3. รับหนังสือแจ้งจากเจ้าหน้าที่
งานทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านโป่ง
นัดหมายวัน เวลาที่จะเข้ามาท่าการตรวจ
รักษาฟัน
4. จัดเตรียมสถานที่
5. น่าผู้เรียน ป.1,ป.3,ป.6 เข้ารับการตรวจ
สุขภาพปากและฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน
6. รับเม็ดสีย้อมฟันจากสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
7. นั ด หมายผู้ เรี ย นชั้ น ม.1 ให้ น่ า อุ ป กรณ์ ก าร
แปรงฟันมาในวัน เวลาที่ก่าหนด
8. ผู้เรียน ม.1 แปรงฟันตามจุดที่ก่าหนด

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
100
พ.ค.60– นางทิพย์
มี.ค.61
วรรณ
คณะกรรม
การนักเรียน

-

พ.ค-ก.ค.
60

นางทิพย์
วรรณ
คณะกรรม
การนักเรียน

1,500

พ.ค-ส.ค.
60

นางทิพย์
วรรณ

ครูประจ่าชั้น
นางทิพย์
วรรณ

งาน/กิจกรรม

7.งาน อ.ย.น้อย
ในโรงเรียน

8.งานส่งเสริมสุข
ศึกษาใน
โรงเรียน

วิธีด่าเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
และลงบันทึกการตรวจด้วยตัวเองตาม
แบบที่ทางสาธารณสุขก่าหนดมา
9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมท่ารายงานส่ง สาธารณสุข
10. ประเมินผลการด่าเนินงาน
11. สรุปผลการประเมินและจัดท่ารายงาน
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด่าเนินงาน
300
มิ.ย.602. เสนอขออนุมัติโครงการ
ก.พ.61
3. ให้ความรู้ผู้เรียนชั้น ป.6 เรือ่ งของการตรวจ
สารอาหารโดยใช้เวลาในชัว่ โมงการงาน
4. ขอผู้เรียนอาสาสมัครชั้น ป.6 เป็นทีมงาน อย.
น้อยในโรงเรียน
5. จัดท่าตารางตรวจสอบสารอาหารและเครื่องดื่ม
6. จัดเตรียมชุดตรวจสอบสารอาหารและเครื่องดื่ม
7. ทีมงาน อย.น้อยในโรงเรียน ตรวจสอบ
สารอาหารและเครื่องดื่มภาคเรียนละ 1 ครั้ง
8. ประเมินผลการด่าเนินงาน
9. สรุปผลการประเมินและจัดท่ารายงาน
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ ด่าเนินงาน
300
16พ.ค.602. เสนอขออนุมัติโครงการ
ก.พ.61
3. ท่าหนังสือถึงเทศบาลต่าบลท่าผาเรื่องขอ
ความอนุเคราะห์พ่นกันยุงลายบริเวณ
อาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้องสุขา
และห้องน้่าภายในโรงเรียน
4.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้เรียนทราบ
5. อ่านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล
การพ่นยาป้องกันยุงลาย
6. ใส่ทรายอะเบทลงในแหล่งน้่า
7. ประเมินผลการด่าเนินงาน
8. สรุปผลการประเมินและจัดท่ารายงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณา

นายประ
วิทย์
นพรัตน์

นางจรูญ
ลักษณ์

งาน/กิจกรรม
วิธีด่าเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
9.งานส่งเสริม
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
100
พ.ค.60สุขภาพผู้เรียนใน
ด่าเนินงานเสนอขออนุมัติโครงการ
มี.ค. 61
โรงเรียน (ทุพโภช 2. ประชาสัมพันธ์งานให้บุคลากรในโรงเรียนได้
นา)
ทราบ
3. ตรวจสอบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะทุพ
โภชนาการ
4. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการมาชั่งน้่าหนักวัด
ส่วนสูงพร้อมกับจดบันทึก
- ครูจัดตารางการออกก่าลังกายให้กับนักเรียน
- ชั่งน้่าหนักวัดส่วนสูงของผู้เรียนเดือนละ 1 ครั้ง
พร้อมจดบันทึกเพื่อเปรียบเทียบกับน้่าหนักครั้ง
แรก
วิเคราะห์ผลที่ได้
5. ประเมินผลการด่าเนินงาน
6. สรุปผลการประเมินและจัดท่ารายงาน
10.งานวันต่อต้าน 1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด่าเนินงาน
600
1 ธ.ค. 60
เอดส์
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3.ตัวแทนผู้เรียนและวิทยากรให้ความรู้ผู้เรียน ป.1ม.3 เรื่องโรคเอดส์
4. ตอบปัญหาชิงรางวัลในช่วงพักกลาง
5. แจกรางวัลให้ผู้เรียน
6. ประเมินผลการด่าเนินงาน
7. สรุปผลการประเมินและจัดท่ารายงาน
11.งานประชุม
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด่าเนินงาน
300
พ.ค.60 ผู้ประกอบการรถ 2. เสนอขออนุมัติโครงการ
มิ.ย.60
รับ-ส่งนักเรียน
3. ออกจดหมายเชิญประชุมผู้ประกอบการรถรับส่ง
นักเรียน
4. ด่าเนินการประชุมชี้แจงนโยบายความปลอดภัย
5. จัดท่ารายงานการประชุม
6. ประเมินผลการด่าเนินงาน
7. สรุปผลการประเมินและจัดท่ารายงาน
5. งบประมาณ 12,100 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววิ
สุดา ขวาว
อ่อน
ครูผู้สอนสุข
ศึกษาและ
พลศึกษาแต่
ละระดับชั้น

นางสาวจรัส

นางจรูญ
ลักษณ์

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. จัดท่าสถิติการใช้ห้องพยาบาลทุก
เดือน
2. จัดท่าบัญชีรายจ่ายการจัดซื้อยาและ
อุปกรณ์ห้องพยาบาล
3. จัดท่าสถิติการใช้ยาทุกเดือน
4. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการ
5. ผู้เรียน ป.1 ได้รับวัคซีนบาดทะยักหัด
เยอรมันและโปลิโอผู้เรียน ป.6 ได้รับ
วัคซีนบาดทะยัก
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เป็นเหา
ได้รับการดูแลรักษา
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น ป.1- ม.3
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น ป.1 – ม.3
ได้รับการทดสอบการได้ยินของหู
9. ร้อยละ 100ของผู้เรียนชั้น ป.1
ได้รับการตรวจสุขภาพปากและ
เคลือบหลุมร่องฟัน
10.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นม.1
มีสุขภาพเหงือกที่สะอาดและฟัน
ที่แข็งแรง

วิธีการประเมิน
1.ตรวจนับจ่านวนนักเรียนที่
ได้รับการบริการด้านสุขภาพ
อนามัยแต่ละรายการคิดเป็น
ร้อยละ
2.ตรวจสอบการด่าเนินงาน
3.ส่ารวจความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึการปฏิบัติงานแต่ละ
รายการ
แบบส่ารวจความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
11.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ป.6 ได้รับความรู้เรื่อง
สารอาหาร
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ป.1- ม.3 ได้รับความรู้และเห็น
ความส่าคัญของการพ่นควัน
ก่าจัดยุงลาย
13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ป.1- ม.3 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์และร่วมตอบค่าถาม
เกี่ยวกับโรคเอดส์ในช่วงกิจกรรม
หน้าเสาธง
14. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ป.1- ม.3 ที่ใช้บริการรถรับ- ส่ง
ผู้เรียนได้รับการดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยในการเดินทาง
ไป- กลับ
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงและมีทักษะที่ดี

วิธีการประเมิน
1.ตรวจนับจ่านวนนักเรียนที่
ได้รับการบริการด้านสุขภาพ
อนามัยแต่ละรายการคิดเป็น
ร้อยละ
2.ตรวจสอบการด่าเนินงาน
3.ส่ารวจความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
1 แบบบันทึการปฏิบัติงานแต่ละ
รายการ
2 แบบส่ารวจความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านครก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
2. โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ให้บริการด้านทันตกรรม
3. เทศบาลต่าบลท่าผา ให้บริการฉีดพ่นควันก่าจัดยุง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคติดต่อ สุขภาพจิตดี มีบุคลิกภาพที่สง่างาม ผู้ปกครองให้
ความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ชื่อโครงการ
คนดีศรีธีรศาสตร์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560 - 2561
เป้าหมายที่ 2
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่7
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่8
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ยุทธศาสตร์ที่9
ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ยุทธศาสตร์ที่10
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มารตราฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2.1
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก่าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีของสังคม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์....3.7....โครงการกิจกรรมที่..12....
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นางสาวจรัส จงจอหอ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม2560 – 21 กุมภาพันธุ์ 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญู กตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เป็นคนดีของสังคม
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท่าโครงการคนดีศรีธีรศาสตร์ขึ้น เพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็น
เยาวชนของชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด่ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ส่านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว
เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้

พอประมาณกับฐานะเศรษฐกิจทางบ้าน
ควรด่ารงชีวิตอยู่ด้วยความรอบคอบ
วางแผนการด่าเนินงานอย่างดี รอบคอบถูกต้องและเหมาะสม
ความกตัญญูเป็นคุณธรรมของคนดี
จัดแฟ้มพัฒนางานได้ถูกต้องตามกลุ่มสาระ

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบใฝ่เรียนรู้และรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน (1)
(2.1) , (.22)
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณยอมรับความคิดเห็นใน
วัฒนธรรมที่
แตกต่าง (1) (2.3)
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักในหน้าที่ รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1) (2.4)
3.เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ร้อยละ100 ของนักเรียนชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีแฟ้มพัฒนางานเป็นของตนเอง
ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นคนดีของสังคม
4.การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
งานมอบรางวัลเชิดชู 1.คณะกรรมการส่งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเพื่อ
2,000
ก.พ.61
เกียรติ
จัดท่าเกียรติบัตร/วุฒิบัตร
2.คณะกรรมการจัดแสดงผลงานแฟ้มพัฒนา
14ก.พ.61
งานในวันแห่งความภาคภูมิใจชั้น ป.1-ม.3
3.นักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้ารับเกียรติบัตร/
วุฒิบัตรในวันแห่งความภาคภูมิใจจากคณะ
ก.พ.61
ผู้บริหาร
4.ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
5.สรุปผลการด่าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางอารยา

น.ส.จรัสและ
คณะ

5. งบประมาณ 2,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีแฟ้มพัฒนา
งานส่งเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบในการ
ท่างานและเป็นคนดีของสังคม

วิธีการประเมิน
-ประเมินแฟ้มพัฒนางานโดยการ
ตรวจแฟ้มพัฒนางานของนักเรียน
ชั้น ป.1- ม.3 ชั้นละ 1 รางวัลเพื่อ
ได้รับการเข้ารับโล่รางวัลและ
เกียรติบัตร

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมินแฟ้มพัฒนางาน
-แบบตรวจแฟ้มพัฒนางาน

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธีรศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์ฝึกซ้อม
นักเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างของสังคม

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 2
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 7
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 8
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค.2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2.1
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก่าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016- 2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 , 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาด่าเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
.......................................................................................................................................................... ....................
1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่ไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคน
ในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชนและประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัยซึ่งท่าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชนในสังคมที่จะต้านทานปัญหา ต้องขาด
ความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ เป็นต้นการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม เป็นกระบวนหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม สามารถน่าค่าสั่งสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ระยะเวลาเหมาะสมกับกิจกรรม
ความมีเหตุผล
การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาด้านการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตจริง
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
วางแผนการด่าเนินงานอย่างดี รอบคอบถูกต้องและเหมาะสม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเชื่อศรัทธา
- ความเรียบง่าย พอเพียง
- กตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม รู้จักเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ ( 1) , (2.1,2.2 )
2.2. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นในวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3)
3.เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ด้านคุณภาพ
นักเรียนปฏิบัตติ นได้ถูกต้องตามหลักศาสนา, เป็นลูกที่ดีของพ่อ-แม่ผู้ปกครอง
เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
4.
การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.งานฟังโอวาทยามเช้า
1.1.วางแผน ประชุมชี้แจงรายละเอียดกับ
พ.ค.. 60
นางสาว
คณะกรรมการการจัดงาน
ฐิตินันท์
1.2 ด่าเนินตามแผน
-นักเรียน ป.1- ม.3 เข้าแถวเคารพธง
พ.ค.60ชาติและสวดภาวนาบริเวณโดมหน้า
ก.พ.61
โรงเรียนทุกเช้า
-ทุกเช้าและเย็นวันพุธนักเรียนสวด
กพ..61
ภาวนาเป็นภาษาอังกฤษ

กิจกรรม

2.งานวันสุดสัปดาห์

วิธีด่าเนินงาน
2.คณะผู้บริหารสลับเปลี่ยนให้โอวาท
วันจันทร์ ผู้อ่านวยการโรงเรียน
วันอังคาร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
วันพุธ กิจกรรมโฮมรูม
วันพฤหัสบดี ซิสเตอร์/หัวหน้ากลุ่มงาน
วันศุกร์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน
3.นักเรียนเดินแถวขึ้นห้องเรียนท่าสมาธิ
4.ตัวแทนนักเรียนบันทึกโอวาทยามเช้า
และน่าส่งหัวหน้าโครงการทุกสัปดาห์
5.สรุป ผลการ ด่าเนินงาน จัดท่ารายงาน
1.1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียม
รายละเอียดงานกับคณะกรรมการจัดงาน
1.2 ด่าเนินการตามแผน
- ทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียนตัวแทน
นักเรียนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
พุ่มเงิน พุ่มทอง
และ ข้อความ ทรงพระเจริญ
- ตัวแทนนักเรียนเข้าแถวเพื่อแสดงความ
เคารพอย่างสมพระเกียรติ
- ผู้เรียน ป.1-ม.3 เข้าแถวหน้าชั้นเรียน
ของตนเองสวดภาวนาเย็นพร้อมกัน
ร้องเพลงมารช์ธีรศาสตร์
- คณะผู้บริหาร คณะครูและผู้เรียนรวมทั้ง
ผู้ปกครองร่วมถวายความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์โดยการร่วมร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมี
1.3 สรุป ผลการด่าเนินงาน จัดท่ารายงาน

งบประมาณ ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ.61
-

16พ.ค.60 นางธิชญา

28ก.พ.61

กิจกรรม
3. งานต้นกล้าพอเพียง

4.งานวันไหว้ครู

5.งานค่ายปฏิบัติธรรม

วิธีด่าเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
1.1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียม
1มิ.ย.60 รายละเอียด
ก.พ 61
1.2 ด่าเนินการตามแผน
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เรียนทราบ
- ส่ารวจวิธีการออมของผู้เรียน
- ติดต่อประสานงาน กับธนาคารออมสิน
สาขาลูกแก เพื่อมาเปิดบัญชีใหม่
- ก่าหนดวันฝากธนาคารในแต่ละเดือน
- สรุปจ่านวนนักเรียนทีร่ ่วมกิจกรรม
1.3 ประเมินผลความพึงพอใจ สรุป ผลการ
ด่าเนินงาน จัดท่ารายงาน
1.1. วางแผน ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียม
8,500
16มิ.ย.60
รายละเอียดในการจัดงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกค่าสั่ง
มอบหมายหน้าที่ด่าเนินการ
- ให้ความรู้ฝึกซ้อมนักเรียนในพิธี
- จัดสถานที่ เตรียมงาน
-จัดงานวันไหว้ครูตามเวลาที่ก่าหนด
1.3 สรุป ผลการด่าเนินงาน จัดท่ารายงาน
1.1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการ 40,000
มิ.ย.60
ด่าเนินการ
1.2 มอบหมายหน้าที่ การด่าเนินงาน
- ติดต่อประสานงานกับคณะพระ
วิทยากรวัดสร้อยทอง
- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ
- นักเรียนชั้น ป.1- ป.3 เข้ารับการอบรม
- นักเรียนชั้น ป.4- ป.6 เข้ารับการอบรม
4 ก.ค.60
- นักเรียนชั้น ม.1- ม.3 เข้ารับการอบรม
5 ก.ค.60
1.3 ประเมินผลความพึงพอใจ
6 ก.ค.60
1.4 สรุป ผลการด่าเนินงาน จัดท่ารายงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางธิชญา

ครูประจ่าชั้น

นางสาว
ฐิตินันท์

นางสาว
ฐิตินันท์

5. งบประมาณ 48,500 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้น
ป.1 ถึง ม. 3 ที่มาโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมยามเช้า

-ตรวจนับจ่านวน การมาเรียน
ทันเวลาเข้าแถวและกิจกรรม
ยามเช้า

-สมุดเช็คสถิติการมาเรียน

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้น
ป.1 ถึง ม. 3 ที่มาโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมสุดสัปดาห์

-ตรวจนับการเข้าร่วมกิจกรรม
สุดสัปดาห์ของนักเรียนทุกวัน
ศุกร์

-สมุดเช็คสถิติการมาเรียน

3.

4.

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
-ส่ารวจวิธีการออม และ ตรวจ แบบบันทึกการท่างาน
ระดับชั้นป.1 ถึง ม.3 ทีม่ ีการออมเป็น นับจ่านวนการเข้าร่วม
รายชื่อ วิธีการออม จ่านวนครั้ง
ของตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมต้น
กิจกรรมต้นกล้าพอเพียง
และจ่านวนเงินที่เพิ่มขึ้น
กล้าพอเพียง
-ตรวจนับการเข้าร่วมกิจกรรม
-ตรวจนับการเข้าร่วมกิจกรรม

-สมุดเช็คสถิติการมาเรียน

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ระดับชั้นป.1ถึง ม.3 ทีเ่ ข้าร่วมพิธีไหว้
ครู
-ตรวจนับการเข้าร่วมกิจกรรม

-สมุดเช็คสถิติการมาเรียน

5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้น
ป.1 ถึง ม. 3 ที่มาโรงเรียนเข้าร่วม
ค่ายปฏิบัติธรรม
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะ ค่านิยมที่ดี

สอบถามความพึงพอใจ

แบบส่ารวจและสรุปผลความ
พึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. พระวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
2. หัวหน้ากลุ่มงาน โรงเรียนธีรศาสตร์ ให้โอวาทแต่ละวัน
3. ผู้ปกครองให้การสนับสนุน ธนาคารออมสิน สาขาลูกแกเข้ามาให้บริการแก่คณะครูและนักเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนของโรงเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีคุณลักษณะค่านิยมที่ดี เป็นแบบอย่างและ
เป็นเด็กดี ผู้ปกครองพึงพอใจและเชื่อในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ธศ.2

ชื่อโครงการ
ระเบียบวินัย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560 – 2561
เป้าหมายที่ 2
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 7
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 8
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2.1
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก่าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.12 โครงการกิจกรรมที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นายวรา ขันธ์เครือ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุ้งเน้นให้ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการระเบียบวินัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
เป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติในอนาคตต่อไป
การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
นักเรียนมีความพึงพอใจในตนเอง ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความสุขกับการมา
โรงเรียน
ความมีเหตุผล
นักเรียนมีจิตส่านึกในการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดี
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว นักเรียนมีวิจารณญาณในการคิด ตัดสินใจ รู้จักแก้ปัญหา เลือกท่าในสิ่งที่ถูกต้อง
เงื่อนไขคุณธรรม
นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กตัญญูรู้คุณ สุภาพถ่อมตน ความรัก สันติ/การคืนดี

เงื่อนไขความรู้

นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

2. วัตถุประสงค์
1) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีระเบียบวินัยปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (2.1) (2.3)
2) นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีและเป็นคนดีของสังคม (1)

3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
นักเรียน ร้อยละ100 ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นคนดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข เป็นคนดีของสังคม
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. งานระเบียบวินัย งานระเบียบวินัย
1,000 พ.ค.60 - ครูวรา
และก่ากับติดตาม
1. ก่าหนดวันเวลาอบรมระเบียบวินัยนักเรียน
มี.ค.61
ระเบียบวินัย
ชั้น ป.1-ม.3 สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
2. ด่าเนินการอบรมระเบียบวินัย
-ป.1 วันพฤหัสบดี คาบเรียนที่ 5
-ป.2 วันพุธ คาบเรียนที่ 3
-ป.3 วันพุธ คาบเรียนที่ 4
-ป.4 วันศุกร์ คาบเรียนที่ 7
-ป.5 วันพุธ คาบเรียนที่ 5
งาน/กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน
-ป.6 วันอังคาร คาบเรียนที่ 5
-ม.1 วันอังคาร คาบเรียนที่ 7
-ม.2 วันจันทร์ คาบเรียนที่ 7
-ม.3 วันศุกร์ คาบเรียนที่ 6
3.สรุปประเมินผลการอบรมระเบียบวินัย
4.รายงานผลการอบรมระเบียบวินัย
ก่ากับ ติดตามระเบียบวินัย

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมและมัธยม
ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัยและ
การปฏิบัติตนของนักเรียน
โดยแบ่งออกเป็นสายชั้น
ป.1-ป.3,ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3
2. ประชุมครูประจ่าชั้น
ติดตามการมาเรียน
ป้องปราบพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
2.1 นักเรียนที่ท่าผิดระเบียบและข้อตกลง
เขียนบันทึกพฤติกรรมเสนอต่อ
ผู้อ่านวยการโรงเรียนรับทราบตามล่าดับ
2.2 เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ท่าผิด
ระเบียบของโรงเรียนมาพูดคุยเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
2.3 ประชุมนักเรียนเพื่อเน้นย้่าในเรื่อง
ระเบียบวินัยทุกเดือนเดือนละ 1ครั้ง
3.ประเมินผล
1. ประเมินคุณลักษณะคุณประสงค์ของนักเรียน
สังเกต สัมภาษณ์ ส่ารวจความพึงพอใจ
2. สรุปผลการประเมิน และรายงาน
5. งบประมาณ 1,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1.ร้อยละ100 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการปฐมนิเทศเรื่องระเบียบวินัย
2.ร้อยละ85ของนักเรียนที่ขาดลามาสาย บันทึกพฤติกรรม
ด้านคุณภาพ
1.ครูประจ่าชั้นประชุมติดตามพฤติกรรม รายงานการประชุม
นักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
2.มีบันทึกพฤติกรรมรายงานต่อผู้บริหาร บันทึกพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด
สังเกต
แบบบันทึกการขาด ลา มาสาย
รายงานการประชุม
แบบบันทึกพฤติกรรม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนธีรศาสตร์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีระเบียบวินัย มาโรงเรียนอย่างสม่่าเสมอ
ตรงเวลา เป็นคนดีของสังคม ขยัน หมั่นศึกษาเล่าเรียน มีจิตสาธารณะ

ชื่อโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556– 2560
เป้าหมายที่ 2
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 7
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 8
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2.1
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าว ค.ศ.2016- 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นายประวิทย์ นพรัตน์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
มกราคม 2561 – 10 มีนาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งเน้นให้ นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตส่านึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะมีวัฒนธรรม ประชาธิปไตย รู้จักตนเองและรู้ถึงความสามารถความถนัดของ
ตนเองที่มีอยู่มีการวางแผนในการด่าเนินชีวิต มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อได้ตรงกับ
ความเป็ น ตัวตนของตนเอง ให้ เกิดความผู กพัน กับครอบครัวธีรศาสตร์ มีความกตัญญู ต่อโรงเรียน พ่อ แม่
ผู้ปกครอง ครูและผู้มีพระคุณ
ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้ด่าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- การจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่
ความมีเหตุผล

- การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ่าวันตาม
โอกาสต่างๆอย่างรู้คุณค่า

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องวางแผนการด่าเนินงานอย่างดี รอบคอบถูกต้องและเหมาะสม
เงื่อนไขคุณธรรม
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์/ซื่อสัตย์สุจริต/มีวินัย/มุ่งมั่นในการท่างาน/ มีจิตสาธารณะ
เงื่อนไขความรู้
- มีทักษะชีวิต สามารถด่ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนเป็ น คนดี สามารถด่าเนิน ชีวิตอยู่ในสั งคมอย่างมีความสุขยอมรับความคิดเห็ นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.1,2.3)
2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก ความผูกพัน มีความเอื้ออาทร และมีความกตัญญูกตเวที ต่อครูอาจารย์ ผู้
มีพระคุณ และสถาบันการศึกษา (2.2)
3. เพื่อให้ผู้เรียนด่ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้่าใจ มีจิตอาสา มีการพัฒนาคุณธรรมผ่านการท่างานท่า
กิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ (1)
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นคนดีมีการวางแผนการด่าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
4.การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
1. กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
1.ประชุมวางแผนการด่าเนินการและติดต่อวิทยากร 6,000
ม.ค –ก.พ
2. มอบหมายหน้าที่การด่าเนินงาน
61
3. ประชุมชี้แจงนัดหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. นักเรียนพร้อมกันที่โรงเรียนตามวันเวลาที่นัดหมาย
16ก.พ 61
5. เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น 4 อาคารเปาโล
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
19ก.พ 61
6. วิทยากรด่าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมที่ก่าหนดไว้
7. ผู้เรียนเดินทางกลับ
8. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
9. สรุปผลการประเมิน
24ก.พ 61
10. จัดท่ารายงานการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
นายประวิทย์
และคณะครู
ระดับสายชั้น
ม. 3

งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
2. กิจกรรม
1.ประชุมวางแผนการด่าเนินงานขอเสนออนุมัติ
2,000
ม.ค-มี.ค.
น้องส่งพี่
โครงการ
61
2.นักเรียนชั้น ป.1-ม.3พร้อมกันที่หอประชุมใหญ่
3.ตัวแทนกล่าวความรู้สึกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
- ตัวแทนน้องสายชั้นม.2 กล่าวความรู้สึกให้กับรุ่นพี่
- ตัวแทนครูประจ่าชั้นม.3กล่าวความรู้สึกให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ครูวรา ขันธ์เครือกล่าวความรู้สึกให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
-ครูสุธีรา เตรี้ยมเครือ กล่าวความรู้สึก
ต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.ผู้บริหารและคุณครูในระดับสายชั้นม.3ผูกข้อมือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3บนเวทีเป็นชุดๆละ15 คน
5. คณะผู้บริหารปละคณะครูลงจากเวที นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมดขึ้นบนเวที จัดแถวละ 15
คนรับมอบกุหลาบจากน้องๆ ห้องเรียนละ 6 คน
นักเรียนชาย 3 คน นักเรียนหญิง 3 คนจนครบทุก
ระดับชั้น
6. ตัวแทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กล่าวความ
ในใจและมอบของขวัญที่ระลึกประจ่ารุ่นให้กับ
ผู้บริหาร
7.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร่วมกันขับร้องเพลงครู
กระดาษทรายให้กับคณะผู้บริหาร,คณะครู,เพื่อนๆ
น้องๆ
8.คุณพ่อธาดา พลอยจินดา
กล่าวโอวาทและกล่าวปิดงาน
9. คณะครูนักเรียน ร่วมกันสวดภาวนาเย็น เสร็จพิธี
การ นักเรียนทั้งหมดเดินทางกลับบ้าน
10. ประเมินความพึงพอใจ
11. สรุปการประเมินจัดท่ารายงาน

2,000

ม.ค-มี.ค.
61
28 ก.พ.
61

28 ก.พ.
61

ผู้รับผิดชอบ
นายประวิทย์
และคณะครู
ระดับสายชั้น
ม. 3

นายประวิทย์
และคณะครู
ระดับสายชั้น
ม. 3

5.งบประมาณ

8,000บาท

6.ระดับความสาเร็จ
ระดับความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที1่ -มัธยมศึกษาปีที่2 ที่มาเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมน้องส่งพี่
ด้านคุณภาพ
1.ผู้เรียนเป็นคนดี สามารถด่าเนินชีวิต
อยู่ ใ นสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข ยอมรั บ ความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2 ผู้เรียนมีความรัก ความผูกพัน มี
ความเอื้ออาทร และมีความกตัญญูกตเวที
ต่อครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และ
สถาบันการศึกษา
3. ผู้เรียนด่ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มี
น้่าใจ มีจิตอาสา มีการพัฒนาคุณธรรมผ่าน
การท่างานท่ากิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัด

ลงชื่อชื่อนักเรียน
สถิตินักเรียน

แบบลงชื่อนักเรียน
สมุดสถิตินักเรียนรายวัน

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.ผลที่คาดว่าได้รับ
1. ผู้เรียนมีความรักความผูกพันในครอบครัวธีรศาสตร์
2. ผู้เรียนสามารถวางแผนการดาเนินชีวิตได้

ธ.ศ.2
ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 15

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2556 - 2560
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 64
แนวทาง

จัดโครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตาม

การปฏิรูปการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 65
ผลการด่าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2.2.1
การวางแผนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นายจิรศักดิ์
อ่่าข่า
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์

3. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ก่าหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ วิถีประชาธิปไตย
อันได้แก่ คุณธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเต็มศักยภาพ อันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทางโรงเรียนได้มีการสานนโยบายของส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ โดยให้มี
การด่าเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับประถมและมัธยมขึ้น ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถมาใช้
สิทธิการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนครั้งนี้ได้ทุกคน
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้
ประชาธิปไตย

พอประมาณในการใช้ชีวิตตามสิทธิของเราที่พึงได้รับ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานะของตนเอง
ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ ความซื่อตรง
การงาน/หน้าที่ ความยุติธรรม ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน
นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามสามารถเข้ า ใจในการปกครองตามระบอบ

4. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยให้ กั บ นั ก เรี ย นในการเป็ น พลเมื อ งดี แ ละมี จิ ต สาธารณ ะต่ อ ส่ ว นรวม
(15.1,15.2)
5. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้น ป.1 – ม. 3 ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย
ด้านคุณภาพ
นักเรียนเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
6. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
งานเลือกตั้ง
1.ประชุมวางแผนการด่าเนินงาน
1,000
16 พ.ค. 60 นายจิรศักดิ์
ประธานสภา
2. ประชาสัมพันธ์
22 พ.ค. 60
นักเรียน
- เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
น.ส.สุจวิ รรณ
ประธานสภานักเรียน
- ประชาสัมพันธ์ให้มาใช้สิทธิทุกคน
- ก่าหนดวันเลือกตั้งวันที่ 8 มิถุนายน 2560
3. ด่าเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนจัดหน่วย
เลือกตั้งระดับชั้น ป.1 – ม.3 ทั้งหมด 9 จุด
8 มิ.ย. 60
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1- 4
ใช้สถานที่ โรงอาหารหลังห้อง ป.1/2
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1- 4
ใช้สถานที่ โรงอาหารหลังห้อง ป.2/4
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้สถานที่ บริเวณโดมหน้า
ห้องป.1/2
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้สถานที่ บริเวณโดมหน้า

กิจกรรม

- งานกิจกรรม
สภานักเรียน

ห้องป.2/4
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ใช้สถานที่หน้าห้องน้่าชาย
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ใช้สถานที่ใต้อาคารยวง
บอสโก
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บริเวณหน้าห้องน้่าหญิง
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จอดรถมอไซด์ครูข้างสระ
ว่ายน้่า
วิธีการดาเนินงาน
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้สถานที่หอประชุมใหญ่
4. จัดหน่วยเลือกตั้งส่วนกลางที่หอประชุมใหญ่
5.สรุปผลการเลือกตั้งและประเมินผล
1.ประชุมวางแผนการด่าเนินงาน
2. มอบนโยบายแก่ประธานสภานักเรียนและ
คณะกรรมการฯ
3. ด่าเนินการตามนโยบาย
- คัดแยกขยะ
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้
- การเข้าแถว ต่อคิว
4. ประเมินแผนงานของสภานักเรียน
5.สรุปผลการด่าเนินงานตามนโยบาย

งบประมาณ

7. งบประมาณ
- 4,600 บาท
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
- นักเรียนชั้น ป.1 – ม. 3 ร้อยละ
-ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง
100 มีส่วนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสภา
นักเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องตามระบอบ -ประเมินความพึงพอใจ
ประชาธิปไตย
- ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15 มิ.ย. 60
3,600 16 มิ.ย.60
22 มิ.ย.60
มิ.ย. 60 –
ก.พ. 61

น.ส.สุจวิ รรณ
นายจิรศักดิ์
และคณะ
กรรมการสภา
นักเรียน

6 ก.พ. 61

เครื่องมือที่ใช้
1.รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2.นโยบายพรรค
3.บัตรเลือกตั้ง
4.ใบสรุปผลการเลือกตั้ง
5.แบบบันทึกคะแนนผลการ
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.โรงเรียนธีรศาสตร์ อ่านวยสถานที่ในการเลือกตั้ง
2.ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ตามระบอบประชาธิปไตยทุกคน ปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีและมีจิตสาธารณะ

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2556-2560
ป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
เป้าหมายที่ 15
การจัดโครงการตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 64
จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 65
มีผลการด่าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2.2.1
การวางแผนและด่าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด่าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าว ค.ศ.2016- 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาด่าเนินการ
16 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์

หลักการและเหตุผล
การด่าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของ
สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ด่าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่
สถานศึกษาทุกแห่งต้องด่าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้นักเรียน
เป็นคนเก่ง คนดี ด่ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
เสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน
ทะเลาะวิวาท
ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มี

พฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด การแก้ไขปัญหาตามกระบวนการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
การด่าเนินงานใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้่า” ซึง่ 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และส่วนของ 2 ค้่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด/แหล่งอบายมุขรอบ
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งการด่าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา
มาตรการเฝ้าระวัง
มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ แผนงาน ระบบข้อมูล และเครือข่าย
ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการด่าเนินงาน
โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีนักเรียนจ่านวนมากนักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ประกอบกับบริบทครอบครัวของนักเรียนและโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งที่เป็นสาเหตุชักจูงนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับอบายมุขต่าง ๆ ได้ง่าย โรงเรียนจึงจัดท่าโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณรายรับที่ได้จากทางบ้านไม่ใช้จ่ายเกินตัว
ความมีเหตุผล
ป้องกันกันตนเองจากสิ่งยาเสพติดและอบายมุขในชีวิตปะจ่าวัน
เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
นักเรียนกล้าตัดสินใจหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ยั่วยุและสามารถน่าไปสู่การใช้สิ่ง
เสพติดตระหนักถึงโทษที่เกิดขึ้นจากสิ่งเสพติด
เงื่อนไขคุณธรรม
มีน้่าใจ
ยินดีช่วยเหลือกิจกรรมในการจัดงาน
มีวินัย
1.ผู้เรียนที่เข้าร่วมงานเคารพกฎกติกาและข้อตกลงในแต่ละงานแต่ละ
กิจกรรม
2.ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ความซื่อสัตย์
ไม่ท่าลายหรือหยิบฉวยของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
เงื่อนไขความรู้
รู้ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดรู้วิธีการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค่าปรึกษา ค่าแนะน่าที่
ถูกต้องเหมาะสมจากผู้ที่เป็นแกนน่า และครู อาจารย์ที่ปรึกษา ครูแนะแนว
2. เพื่อให้มีนักเรียน นักศึกษาแกนน่าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน่าเพื่อน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุขและปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่าย
นักเรียน นักศึกษาแกนน่าเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ

3.1 ร้อยละ 100 ของบุคคลากรในโรงเรียนป้องกันตนเองและครอบครัวจากปัญหายาเสพติด และ
อบายมุขได้
3.2 ด้านคุณภาพ
1. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีจิตส่านึกร่วมกันในการดูและเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและอบายมุข
2. จัดตั้งสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อ
เป็นแหล่งการเรียนรู้และศึกษาดูงาน ประจ่าจังหวัดและอ่าเภอ
4.การดาเนินงาน/กิจกรรมที่จัด งบประมาณระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/
ขั้นตอนและแนวทางการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
งาน
1. ก่าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
5,000
ห้องเรียนสี 2.จัดท่าแผนงานและโครงการ/กิจกรรม
พ.ค.60
ครูบุญจันทร์
ขาว
3.แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงาน
ครูจรูญลักษณ์
4. สร้างความร่วมมือและประสานงานกับ
ครูพนิดา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พ.ค. 60 ครูประจ่าชั้นป.1-ม3
5. แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานตามกลยุทธ์
การด่าเนินงานห้องเรียนสีขาว
พค60-กพ.
6. แต่งตั้งคณะกรรมการก่ากับติดตามการ
61
ด่าเนินงานนักเรียนแกนน่า ๔ ฝ่าย คือ
พค60
1)ฝ่ายการเรียน 2)ฝ่ายการงาน
กพ.61
3)ฝ่ายสารวัตรนักเรียน 4)ฝ่ายกิจกรรม
กย60,ก.พ.
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว
61
8.มอบรางวัลห้องเรียนสีขาว
28ก.พ.61
28ก.พ.61

งาน/
ขั้นตอนและแนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรม
งานด้าน
2. จัดกิจกรรมตามมาตรการทั้ง 5 ด้าน
การป้องกัน 2.1 มาตรการด้านการป้องกัน
4 ต้อง
- จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนัก
2 ไม่
ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
 กิจกรรม To be number one
 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
 กิจกรรมสร้างสรรค์
 กิจกรรมด้านจิตอาสา
 จัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด
2.2.มาตรการด้านการค้นหา
- ด่าเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
- สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
2.3 มาตรการด้านการรักษา
- จัดท่าMOU สถานพยาบาลและ ต่ารวจ
- จัดท่าMOU ผู้ปกครองนักเรียน
- ก่ากับติดตามระหว่างการบ่าบัดรักษา
- ให้ความช่วยเหลือหลังการบ่าบัดรักษา
2.4 มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง
- จัดนักเรียนจิตอาสาเฝ้าระวังพื้นที่
- จัดครูเวรสวัสดิการเฝ้าระวังพื้นที่ต่างๆ
ในบริเวณโรงเรียน
- จัดครูออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบบริเวณ
สถานศึกษา

งบประมาณ ระยะเวลา
1,000

ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางบุญจันทร์

นางสาวสุธีรา

นายวรา

นายบุญลาภ

งาน/
กิจกรรม
งานด้าน
นโยบาย

ขั้นตอนและแนวทางการดาเนินงาน

งบประมาณ ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการด้านการบริหารจัดการ
พ.ค.60 – นางบุญจันทร์
- ก่าหนดและประกาศนโยบายยุทธศาสตร์และ
มิ.ย.60
นางจรูญลักษณ์
มาตรการต่อต้าน
นางประภาพรรณ
ยาเสพติด และ อบายมุข
- จัดท่าแผนงาน โครงการและกิจกรรม
มิ.ย.60
- สร้างความร่วมมือและประสานงานกับ
มิ.ย.60นายวรา
หน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ก.พ.61
- ก่ากับติดตาม ประเมินผล
- รายงายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- น่าผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง
นางประภาพรรณ
แนวคิดเพื่อปรับปรุงแก้ไขรักษาคุณภาพให้
มิ.ย.60นางจรูญลักษณ์
ยั่งยืนต่อไปโดย
ก.พ.61
- สรุปผลการด่าเนินโครงการและรายงานให้
นางจรูญลักษณ์
ผู้บริหารโรงเรียนทราบ
ก.พ.61
5. งบประมาณ 6,000 บาท
6. ระดับความส่าเร็จ
ตัวชี้วัดความส่าเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของบุคคลากรในโรงเรียน 1.รายงานการเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
แบบรายงาน
ป้องกันตนเองและครอบครัวจากปัญหา
หน่วยงานต้นสังกัด
ยาเสพติด อบายมุขได้
ตัวชี้วัดความส่าเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านคุณภาพ
1. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีจิตส่านึก
จัดท่ารายงานประเมินตนเอง
แบบรายงาน
ร่วมกันในการดูและเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในและ อบายมุข ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
นอกสถานศึกษา
2.นักเรียน มั่นใจในกระบวนการด่าเนินงาน
เกียรติบัตร รางวัลจาก
โครงการห้องเรียนสี มีผลในการ
หน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็น
แบบอย่างที่ดีงามของสังคม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาค 4
- ศูนย์อ่านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าผา .ให้ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัย
- สายตรวจต่าบลท่าผา บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องยาเสพติดและการป้องกัน
- ครู D.A.R.E. สภ.กรับใหญ่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การด่าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวมีคุณภาพน่าไปสู่โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และ อบายมุขความร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษามีความเข้มแข็งช่วยเหลือนักเรียน ให้มีพฤติกรรม
พึงประสงค์ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ อบายมุข

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สภาวะที่
เป้าหมายที่ 15
ยุทธศาสตร์ที่ 64
แนวทาง

โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
2556 – 2560
ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
การจัดโครงการตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตาม

ปฏิรูปการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 65
มีผลการด่าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2.2.1
การวางแผนและด่าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด่าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าว ค.ศ.2016- 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นางสาววนิดา จันทร์งาม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาด่าเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
11.

หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตโดยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วถึงแม้เจ้าหน้าที่จะได้ปราบปรามจับกุมการค้ายา
เสพติดอย่างเข้มงวดและจริงจังแต่ก็ไม่ท่าให้ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงเลยแต่กลับท่าให้ ผู้ผลิตได้
พัฒนายาเสพติดให้ออกฤทธิ์ได้แรงขึ้นและการตรวจพบสารเสพติดในตัวผู้เสพได้ยากขึ้น ท่าให้เจ้าหน้าที่จับกุม
ได้ ย ากยิ่ งขึ้ น จากสภาพปั ญ หาดั งกล่ าวได้ ส่ งผลกระทบอย่ างรุ น แรงต่ อ ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าของประเทศ
โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่นับจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งจากสถิติพบว่าผู้ติดยาเสพติด
จ่านวนมากจะเป็นผู้ก่อคดีอุกฉกรรจ์ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรข้ามชาติและปัญหาความมั่นคง

แห่งชาติอีกด้วย หากปล่อยไว้ให้เนิ่นช้าจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมอย่างรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไข
ได้เพราะปัญหายาเสพติดมิใช่เรื่องที่จ ะสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจ่ากัดได้ ทุกฝ่ายควรให้ความส่าคัญกับ
ปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งหามาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้บรรลุผลอย่างจริงจัง
โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มนี ักเรียนจ่านวนมากจึงถือว่าเป็นนโยบายส่าคัญ
ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากนักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่นต้องการอยากรู้อยากลอง อยากเด่น และอยากเท่ห์
โดยขาดความยั้งคิดถึงภัยอั นตรายที่จะตามมาดังนั้นจึงแสดงออกถึงพฤติกรรมเสี่ ยง ประกอบกับบริบทของ
โรงเรียนต้อ
อยู่ในตัวเมืองใกล้แหล่งที่จะชักจูงนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่ าง ๆ ได้ง่าย โรงเรียนจึงจัดท่าโครงการ
ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดกับนักเรียนของโรงเรียน
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณรายรับที่ได้จากทางบ้านไม่ใช้จ่ายเกินตัว
ความมีเหตุผล
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหา
เฉพาะ
หน้าได้ถูกต้อง เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีส่วนร่วมในการแสดงออกและภาคภูมิในในผลงานของตนเองหลีกเสี่ยงกิจกรรมที่
ยั่วยุ
และสามารถน่าไปสู่การใช้สิ่งเสพติดตระหนักถึงโทษที่เกิดขึน้ จากสิ่งเสพติด
เงื่อนไขคุณธรรม
มีน้่าใจ
ยินดีช่วยเหลือกิจกรรมในการจัดงาน
มีวินัย
ผู้เรียนที่เข้าร่วมงานเคารพกฎกติกาและข้อตกลงในแต่ละงานแต่กิจกรรม
ความซื่อสัตย์
ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ความกตัญญูรู้คุณ
ไม่ท่าลายหรือหยิบฉวยของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
เงื่อนไขความรู้
รู้ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดรู้วิธีการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้โทษภัยของยาเสพติดและป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ (1.3)
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตามแนวทางรูป
การศึกษา และมีผลการด่าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (15.1,15.2)
3. เพื่อให้ผู้เรียนปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อมตลอดจน
รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น (4)

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุก
ชนิด
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
2. โรงเรียนสามารถจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลการด่าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
3.ผู้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง จากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีด่าเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา
งานวันงดสูบ
1.ประชุมวางแผนการด่าเนินงานและเสนอขอ
500
-16 พ.ค.60
บุหรี่โลก
อนุมัติโครงการ
16 พ.ค.60
2.ประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายต่างๆ
16 พ.ค.60
3. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่
โลก
23 พ.ค.59
4. จัดหานักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่
โลกหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธง
5.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตอบค่าถามช่วงเวลา
12.30 - 13.00น.ให้นักเรียนทราบ
6. จัดกิจกรรมตอบค่าถามเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่
โลกในเวลา 12.30 - 13.00น.หน้าห้องสมุด
7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
8. จัดท่ารายงาน
1 .ประชุมวางแผนการด่าเนินงาน
1,500
24มิ.ย.60
งานวันต่อต้าน 2. เสนอกิจกรรมเพื่อพิจารณา
ยาเสพติด
3. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันต่อต้านยา
เสพติด
4.หัวหน้างานกิจการนักเรียนอ่านสารจาก
31 พ.ค.60
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลังเคารพธง
ชาติ
31 พ.ค.59

ผู้รับผิดชอบ
นางสาว
วนิดา

น.ส.พนิดา
นายวรา

งาน/กิจกรรม

งาน to be
number one

5. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 พร้อมกัน
6 มิ.ย. 61
ที่ลานโดม เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องยาเสพติด
จากครู D.A.R.E. วิทยากร สายตรวจต่าบลท่าผา
6.ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยา
วิธีด่าเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา
เสพติดกับชุมชน
6 มิ.ย. 61
7. ประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรม
8 สรุปผลการประเมิน
9. จัดท่ารายงาน
1. ประชุมวางแผนการด่าเนินงาน
2,500
พ.ค.-ก.พ.60
2. เสนออนุมัติโครงการ
3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
พ.ค.-ก.พ.60
4. ด่าเนินกิจกรรม To Be Number One
พ.ค.-ก.พ.60
5. ประเมินผลการด่าเนินงาน
ก.พ.60
6. สรุปประเมินผลการด่าเนินงานและจัดท่า
ก.พ.60
รายงาน
ก.พ.60

5. งบประมาณ 4,000 บาท
6.ระดับความส่าเร็จ
ตัวชี้วัดความส่าเร็จ
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือใน
การลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอม
เมาทุกชนิด
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะ ที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ผู้รับผิดชอบ

บุญจันทร์
พนิดา

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาค 4
- ศูนย์อ่านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าผา .ให้ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัย
- สายตรวจต่าบลท่าผา บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องยาเสพติดและการป้องกัน
- ครู D.A.R.E. สภ.กรับใหญ่
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ รู้วิธีการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด

ธ.ศ.2
ธ.ศ.2
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 8
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่37
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 38
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ 39
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
ยุทธศาสตร์ที่ 40
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณา 3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนวัดผล
หัวหน้าโครงการ
นางศิริพร สนามภู่
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2561
สถานที่
ห้องทะเบียนวัดผล
ชื่อโครงการ

1. หลักการและเหตุผล
ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจหลักที่สาคัญ คือรับผิดชอบงานทุก
อย่างของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการการบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานบุคคลการ
บริ ห ารงานอาคารสถานที่ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ การบริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสร้า ง
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ชุ ม ชน ตามบทหน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการส่งเสริมประสิท ธิภาพการวัดและประเมินผลสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ที่ มีทั้งหมด 6 งานดังนี้ 1. งานวัดผล 2. งานเทียบโอนผลการเรียน 3. งานจัดสอบ 4. งานทาข้อสอบ

5. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา และ 6. งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ซึ่งงานดังกล่าวสอดคล้องกับภาระหน้าที่
ของผู้บริหารและ สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างครบถ้วน
ความมีเหตุผล
ดาเนินการอย่างถูกต้องที่สุด
การมีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี โรงเรียนปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
เงื่อนไขคุณธรรม
มีความรอบคอบ ความซื่อตรง ความจริง
เงื่อนไขความรู้
หลักการวัดและประเมินผล
2. วัตถุประสงค์ (สอดคล้องกับเป้าหมาย)
1) เพื่อผู้บริหารสามารถใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ทะเบียนวัดผลใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินในการจัดทาโปรแกรมExcel 2007 สาหรับออกหลักฐาน ปพ.6ได้ครบถ้วน ถูกต้อง
2) เพื่อผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้ทะเบียนวัดผลดาเนินงานด้านการจัดสอบ ให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 10
3) เพื่อผู้บริหารมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้คุณครูจัดทาเครื่องมือวัดผลประเมินผล
(ข้อสอบ) ตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
4) เพื่อผู้บริหารมีการจัดการให้ทะเบียนวัดผลใช้ผลการประเมินในงานเทียบโอนผลการเรียนให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ได้
5) เพื่อนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการบริหารจัดการในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่
ครบถ้วน ถูกต้อง
6) เพื่อนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการบริหาร จัดการในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
3. เป้าหมาย (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์)
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) ทะเบียนวัดผลและคุณครูจัดทาโปรแกรม Excel 2007 สามารถออกหลักฐาน ปพ.6 ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนร้อยละ 100
2) มีการจัดสอบ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการร้อยละ 100
3) จัดทาเครื่องมือวัดผลประเมินผล(ข้อสอบ)ได้ครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 100
4) จัดทาการเทียบโอนผลการเรียนครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 100
5) มีการตรวจสอบวุฒิที่ครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 100
6) มีการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ที่ครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 100
เป้าหมายด้านคุณภาพ
งานวัดผลประเมินผลทุกงาน จัดทาได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลา ตรวจสอบได้

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. งานวัดผล
1. ประชุมวางแผนการทางาน
17,000 พ.ค 60 – นางศิริพร
2. กรอกรายชื่อนักเรียนและหลักสูตรวิชาต่างๆ
มี.ค 61
ลงในโปรแกรม Excel 2007
3. ส่งโปรแกรมให้ครูผู้สอนนาคะแนนและเวลา
เรียนกรอกลงในโปรแกรมสาหรับทาปพ.5(
สมุดเก็บคะแนน)
4. ทะเบียนวัดผลประมวลผล
5. คุณครูตรวจทานความถูกต้องของคะแนน
6. คุณครูรับผลการเรียน(ซึ่งระบุคะแนน/เกรด)
ติดลงในแบบรายงานประจาตัวนักเรียน)
7. ทะเบียนวัดผลตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนทุกรายวิชาอีกครั้ง
8. ประเมินผลการดาเนินงาน
9. สรุปผลการประเมิน
10.จัดทารายงาน
2.งานเทียบโอนผล 1. ประชุมชี้แจงวางแผนการทางาน
การเรียน
2. รวบรวมหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
ของนักเรียน
3. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง
4. นาผลการเรียนมาเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรของโรงเรียนธีรศาสตร์
5. ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง
ในการเทียบโอนผลการเรียน
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
7. สรุปผลการประเมิน
8. จัดทารายงาน
3.งานจัดสอบ
1. วางแผนการจัดห้องสอบ,จัดซื้ออุปกรณ์การ
สอบ
2. ซื้ออุปกรณ์ในการจัดสอบเช่น

400

พ.ค.60 –
ก.พ. 61

นางศิริพร

13,000

ก.ค.60 –
กพ. 61

นางศรัณ
รัตน์

งาน/กิจกรรม

4.งานทาข้อสอบ
- ข้อสอบของ
โรงเรียน
ออกเอง

กระดาษคาตอบ, ลวดเย็บกระดาษ,ลวดเย็บ
ข้อสอบ,เชือกฟาง
3. ออกคาสั่งการคุมสอบ/ตารางสอบ
วิธดาเนินงาน
4. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมในการสอบ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบจาก
ธุรการเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดสอบ
6.ดาเนินการสอบให้ตรงตามวันและเวลา
กาหนด
กาหนดการสอบ
- กลางภาคเรียนที่ 1
- ปลายภาคเรียนที่ 1
- กลางภาคเรียนที่ 2
- ปลายภาคเรียนที่ 2
7. ประเมินผลการดาเนินงาน
8. สรุปผลการประเมิน
9. จัดทารายงาน
1. วางแผนการดาเนินงาน
2. กาหนดวันให้ครูส่งข้อสอบ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบที่ครูส่ง
มา จัดรูปแบบให้ถูกต้องและทยอยส่งให้
ธุรการโรเนียวควบคู่กันไปด้วย
- ข้อสอบกลางภาค1
- ข้อสอบปลายภาค1
- ข้อสอบกลาง2
- ข้อสอบปลายภาค 2
4.ตรวจสอบจานวนและความถูกต้องของ
ข้อสอบก่อนถึงวันสอบ
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. สรุปผลการประเมิน
7. จัดทารายงาน

งบประมาณ

32,000

ระยะเวลา

พ.ค.60 –
ก.พ. 61

ผู้รับผิดชอบ

นางศรัณ
รัตน์

งาน/กิจกรรม
วิธดาเนินงาน
5.งานตรวจสอบวุฒิ 1. วางแผนการดาเนินงาน
การศึกษา
2. รับคาร้องของสถานศึกษาต่างๆที่ต้องการ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
3. ตรวจสอบการจบของนักเรียนที่สถานศึกษา
ต่างๆต้องการตรวจสอบว่าจบจากโรงเรียน
ธีรศาสตร์จริงหรือไม่
4. ตอบรับการตรวจสอบวุฒิไปยังสถานศึกษา
ต่างๆตามคาร้องขอ
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. สรุปผลการประเมิน
7. จัดทารายงาน
6.งานออกเอกสาร 1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
หลักฐานการศึกษา
2.ดาเนินการสารวจจานวนนักเรียน
3.จัดซื้อปพ.1 ปพ.2 ปพ.3
4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆเช่น
ประวัตินักเรียน ผลการเรียน ฯลฯ
5.นาข้อมูลต่างๆกรอกลงในโปรแกรม เพื่อ
จัดทาฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน
6.รับคาร้องการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน
ป.1-ป.6 ม.1-2
7.ทะเบียนวัดผลประมวลผลเพื่อนาผลการเรียน
ไปใช้ในการออกหลักฐานการศึกษาต่างๆ
8.รายงานการจบการศึกษาสาหรับนักเรียน ป.6
และม.3 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
200

12,000

ระยะเวลา
พ.ค.60เม.ย. 61

พ.ค. 60 เม.ย. 61

ผู้รับผิดชอบ
นางศิริพร

นางศิริพร

9. ประเมินผลการดาเนินงาน
10.สรุปผลการประเมิน จัดทารายงาน
5. งบประมาณ 74,600 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 มีระบบวัดผลโดยใช้ โปรแกรม Excel 2007
สามารถออกหลักฐานปพ.6ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. มีการจัดสอบให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 100
3. ร้อยละ 100 จัดทาเครื่องมือวัดผลประเมินผล(ข้อสอบ)ได้
ครบถ้วน ถูกต้อง
4. ร้อยละ 100 จัดทาการเทียบโอนผลการเรียนครบถ้วน
ถูกต้อง
5. ร้อยละ 100 มีการตรวจสอบวุฒิ การศึกษา ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตามเวลา
6. ร้อยละ 100 ออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตามเวลา
ด้านคุณภาพ
1. งานวัดผลประเมินผลทุกงาน จัดทาได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง
ตรงเวลา ตรวจสอบได้

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เอกสารวัดผลประเมินผลมีความเชื่อมั่น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2556 - 2560

เป้าหมายที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 36
ยุทธศาสตร์ที่ 37

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 38
ผู้บริหารสามารถบริหารและจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ 39
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
ยุทธศาสตร์ที่ 40
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 41
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 59
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2.2.3
การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ธุรการ
หัวหน้าโครงการ
นางสุรีพร อินทรธนี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
2 พฤษภาคม 2560 –30 เมษายน 2561
สถานที่
ห้องธุรการโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา ริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและผู้เรียน ให้บรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น
โรงเรียนจึงจัดทาโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ จัดระบบปฏิบัติงานธุรการ การให้ บริการ ด้าน
ข้อมูล ข่าวสาร เอกสารสวัสดิการแก่บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วทันเวลาที่กาหนด พร้อม
รับข้อมูลจากผู้ปกครองเพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณกับงานและเวลา
ความมีเหตุผล
รับฟังข้อเสนอแนะของ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีระบบการทางานที่ถูกต้องตามระเบียบระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงาน
เงื่อนไขคุณธรรม
มีความสุภาพถ่อมตน ความยินดี ซื่อตรง อดทน รอบคอบ มีน้าใจ การรับใช้
เงื่อนไขความรู้
แม่นยาในงานที่ปฏิบัติและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
2) เพื่อผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
3) เพื่อผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
4) เพื่อผู้บริหารสามารถบริหารและจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
5) เพื่อผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
6) เพื่อนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
7) เพื่อผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และครบทุกคนร้อยละ 100
ด้านคุณภาพ
มีการบริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา ข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร ถูกต้อง ชัดเจน
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน / กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
1.งานสารบรรณ
1) ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูลบุคลากรและ
15,000
นักเรียน
2) รับหนังสือจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
3) ลงทะเบียนรับ
4) นาเสนอหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการเกษียณ
ไปให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
5) นาเสนอผู้บริหารลงนาม

ระยะเวลา
พ.ค.60-มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นาย
พีระพงษ์
สนามภู่

งาน / กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

22,500

พ.ค.60 –มี.ค.61

นางสุรีพร
อินทรธนี

500

พ.ค.60 –มี.ค.61

นาย
พีระพงษ์
สนามภู่

6) ถ่ายสาเนาและส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบ
ลงชื่อรับทราบ
7) ดาเนินการรวบรวมและส่งงานตาม
หน่วยงานต่างๆ
8) การโต้ตอบหนังสือ
9) การตอบรับจากหน่วยงานราชการ
10)รายงานการดาเนินงานของกิจกรรม
2.งานบริการพิมพ์และ 1) วางแผนเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและ
อัดสาเนาสนับสนุนงาน บุคลากร
ของโรงเรี ย นทุ ก กลุ่ ม 2) ต้นฉบับพิมพ์สาเนาจากกลุ่มงาน
งาน
3) อัดสาเนาตามจานวน
4) บันทึกหลักฐานปริมาณ จานวนกระดาษ
พร้อมเก็บต้นฉบับ
5) ประเมินผลตรวจสอบความถูกต้อง
6) เก็บรวบรวมสาเนาต้นฉบับเย็บเล่มพร้อม
รายงาน
3 . ง า น เ บิ ก เ งิ น 1) วางแผนเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
สวั ส ดิ ก ารของรั ฐ บาล 2) ประชาสัมพันธ์การเบิกสวัสดิการต่างๆ
สังฆมณฑลราชบุรี และ 3) จัดพิมพ์เพื่อส่งเบิกงาน/หัวหน้างาน
ประกันอุบัติดหตุ
4) ดาเนินการรวบรวมและส่งงานตาม
หน่วยงานต่างๆ
5) ประเมินผลการโอนเงินสวัสดิการให้
บุคลากร
6) สรุปรายงานการดาเนินงานการเบิก
สวัสดิการต่างๆ

งาน / กิจกรรม
4.งานประชาสัมพันธ์
ติดต่อ – สอบถาม

วิธีดาเนินงาน
1) วางแผนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

งบประมาณ

ระยะเวลา

5,000

พ.ค.60 –มี.ค.61

นาย
พีระพงษ์
สนามภู่

พ.ค.60 –มี.ค.61

นางวิไลรัตน์
จิตเจริญทวี
โชค

นักเรียน งาน กิจกรรมต่างๆภายใน
โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

2) ให้บริการข้อมูลแก่นักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
3) บันทึกข้อมูล คาร้องและข้อร้องเรียน
4) แจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการ
5) ส่งมอบใบรับรองและเอกสารที่ผู้ปกครอง
ยื่นขอไว้และบันทึกรับเอกสาร
6) ได้รับเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน
7) รายงานการดาเนินงาน
5.งานทะเบียนนักเรียน 1) ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูล
สารวจนักเรียนต้นปี
บุคลากรและนักเรียน
การศึกษา
2) สารวจข้อมูลนักเรียนต้นปี
การศึกษาทุกชั้นเรียน
3) แจกรายชื่อนักเรียนเป็นรายห้อง
4) ครูตรวจสอบรายชื่อและจานวน
5) แจกบัญชีเรียกชื่อให้ครูประจาชั้น

3,000

6) กรอกข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ PSIS
7) ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
-เพิ่มนักเรียนในระบบก่อน
-จาหน่ายนักเรียนออกในระบบ
8) พิมพ์รายงานข้อมูลออกจากระบบ
-อน.1, อน.2 ,อน.3 เพื่อขอรับ
การอุดหนุนรายบุคคลประจาปี
9) ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน (ทุกเดือน)
10) จัดทารายงานขอรับเงินอุดหนุนรายเดือน
-อน.4,อน.5 ,อน.6

3,000

6000

พ.ค.60

งาน / กิจกรรม

วิธีดาเนินงาน
จัดทาหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูและ
หักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
จัดทาหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่าน
ระบบธนาคาร
11) ขายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน
12) สอบเข้า/ประกาศผล/มอบตัว
13) รวบรวมใบมอบตัว
14) ลงทะเบียนนักเรียนใหม่
15) จัดชั้นเรียน
16 จาหน่ายนักเรียนออกจาก
ทะเบียนนักเรียนและระบบ PSIS
17 )สรุปและรายงานการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

1000

ม.ค. - มี.ค.61

1000
1000

20 ม.ค.61
มี.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

5. งบประมาณ
58,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ
2) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

วิธีการประเมิน
-สังเกตแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-ตรวจสอบบันทึกการประชุม

เครื่องมือที่ใช้
-คาสั่งบันทึกการประชุมนโยบาย
และแผน / การประชุมครู
-บันทึกการประชุม
-คาสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่

-สอบถามความพึงพอใจใน
การให้บริการ
-สอบถามความพึงพอใจใน
การรับบริการ

-แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
-แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
รับบริการ

-การสังเกต

-แบบสังเกต

เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถให้คาแนะนาใช้
ข้อมูลผลการประเมินและการวิจันในการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4) ร้อยละ 95 ของผู้รับบริการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร เอกสาร มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
5) มีการบริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา ข้อมูล
ข่าวสาร เอกสาร ถูกต้อง ชัดเจน

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 หน่วยงานต้นสังกัดของภาครัฐ
2) ฝ่ายอบรมการศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน
3) สานักงานเทศบาลตาบลท่าผาเป็นหน่วยงานของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ชุมชนมีความพอใจในการให้บริการส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น

ธศ.2
ชื่อโครงการ
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 9
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 42
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 43
คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 44
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค.59
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานธุรการ
หัวหน้าโครงการ
นางวิไลรัตน์ จิตเจริญทวีโชค
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 2 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
กาหนดอัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษา นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปี ระบบประกัน
คุณภาพภายใน มีการกากับติดตาม การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมให้โรงเรียนมี
ระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเปิดโอกาสให้ ตัวแทนของผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนจึงจัดทาโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ได้มีร่วมในการกาหนดอัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษา นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจาปี
ระบบประกันคุณภาพภายใน พร้อมกับการกากับติดตาม การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณกับการประชุม
ความมีเหตุผล
รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อนามาพัฒนาการจัดการศึกษา
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีระบบการการบริหารด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงื่อนไขคุณธรรม
ยอมรับฟังข้อเสนอแนะ รอบคอบ สุภาพถ่อมตน ยุติธรรม ร่วมกันเป็นหนึ่งในชุมชน
เงื่อนไขความรู้
ระบบบริหารการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
2) เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 100 %
ด้านคุณภาพ
มีข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ประชุมคณะ
1. ประชุมวางแผนเพื่อดาเนินงาน
2 พ.ค. 2560 นางวิไลรัตน์
กรรม
2. ผู้บริหารประชุมและแจ้ง วัน เวลาประชุม
การบริหาร
ครั้งที่ 1
นางวิไลรัตน์
โรงเรียนครั้ง
3. จัดทาวาระการประชุม
1-5 มิ.ย.60
ที่ 1
- เพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประจาปีการศึกษา 2560
- รายงานผลการดาเนินงาน
- เสนอแผนพัฒนาการศึกษาแผนการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
4. จัดทาจดหมายเชิญประชุม
10-12 มิ.ย.60
5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
600
1-19 มิ.ย.60
6. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
7. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
500
22 มิ.ย.60
บริหารโรงเรียน
50
23 มิ.ย. 60

งาน/กิจกรรม
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 2

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 3

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
และกรรมการ
ร่วม 4 ฝ่าย

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
1. ผู้บริหารประชุมและแจ้งวัน เวลาประชุม
1 ก.ย.60
ครั้งที่ 2
2. จัดทาวาระการประชุม
1-7 ก.ย.60
- เพื่อขอรับเงินเรียนฟรี ค่าอาหารเสริม (นม)
- รายงานการดาเนินงานของโรงเรียนใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา
3. จัดทาจดหมายเชิญประชุม
11 ก.ย.60
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
600
11-14 ก.ย.60
ตามวาระ
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
400
19 ก.ย.60
6. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
50
20 ก.ย.60
บริหารโรงเรียน
1. ผู้บริหารประชุมและแจ้ง วัน เวลาประชุม
1พ.ย.60
ครั้งที่ 3
2. จัดทาวาระการประชุมเพื่อขอรับเงินเรียน
5-6 พ.ย.60
ฟรี ค่าอาหารเสริม(นม) ประจาปี
การศึกษา 2561
3. จัดทาจดหมายเชิญประชุม
11 พ.ย.60
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
600
9-16 พ.ย 60
ตามวาระ
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
500
17พ.ย.60
6. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
50
23 พ.ย.60
บริหารโรงเรียน
1. ผู้บริหารแจ้งวันเวลาในการประชุม
1ก.พ.61
2. จัดทาวาระการประชุมเพื่อดาเนินการตาม
5 ก.พ.61
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี การจัดซื้อหนังสือ
การจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. จัดทาจดหมายเชิญประชุม
12 ก.พ.61
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
700
9-18 ก.พ.61
ตามวาระ

ผู้รับผิดชอบ
นางวิไลรัตน์

นางวิไลรัตน์

นางวิไลรัตน์

งาน/กิจกรรม

5. งบประมาณ

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ
600
กรรมการร่วม 4 ฝ่าย
6. สรุปรายงานการประชุม
50
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
7. ออกแบบสารวจความพึงพอใจ
100
8. เก็บรวบรวมข้อมูล
9. สรุปประเมินผล
10.รายงาน
4,800

6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 4 ครั้ง
2) คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3) ผู้เข้าประชุมพึงพอใจ การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ร้อยละ 95
ด้านคุณภาพ
ข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ

ระยะเวลา
21 ก.พ.61

ผู้รับผิดชอบ
นางวิไลรัตน์

21 ก.พ.61
3 มี.ค.61
4 มี.ค.61
4 มี.ค.61
15 มี.ค.61

บาท

วิธีการประเมิน
- สังเกต
-ตรวจสอบบันทึกการ
ประชุม
-สอบถามความพึงพอใจใน
การ จัดการศึกษาของ
โรงเรียน
-ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการประชุม

เครื่องมือที่ใช้
-.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน/แผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา/แผนประจาปี /
คาสั่งต่าง ๆ/ผลการรายงานประจาปี
-แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 เป็นหน่วยงานต้นสังกัด
ในการขอรับการ
อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
2) ฝ่ายอบรมการศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี หน่วยงานต้นสังกัดของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 12
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ยุทธศาสตร์ที่ 56
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2.2.3 การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการกิจกรรมที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าโครงการ
นายวิษณุ เปรมนิ่ม
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2560
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งสาหรับสถานศึกษาที่ใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาจึง
จ าเป็ น ต้อ งจั ดระบบสารสนเทศให้ เป็ น หมวดหมู่ ถู กต้อ ง ครอบคลุ มทั น สมั ย พร้อมใช้ในการวางแผนการจั ด
การศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหาร
ทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนอื่นๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย และสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้
โรงเรียนเห็นถึงความสาคัญของการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อม
ที่จะเผยแพร่และประชาสัมพัน ธ์ข่าวสาร ความรู้ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นสมควรดาเนินการ
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับกาลังบุคลากรการดาเนินการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- พอประมาณกับรูปแบบการนาเสนอสารสนเทศของโรงเรียน
ความมีเหตุผล
- สารสนเทศที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้
ทันเหตุการณ์

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - การรวบรวมเรื่องราว ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้พร้อมใช้ พร้อมตอบ
ค าถาม และพร้อ มรายงาน แสดงถึ งศั ก ยภาพของโรงเรีย นที่ มี ร ะบบการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
เงื่อนไขคุณธรรม
: ความกล้าหาญ กล้าดาเนินการโดยมุ่งประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน
: ความรอบคอบ ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดาเนินการใช้เหตุผล ใช้เวลา
ไตร่ตรอง ทบทวน เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า และเป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
: การรับใช้ การให้บริการสารสนเทศ การบริการดูแลและซ่อมบารุงเทคโนโลยีให้
พร้อมใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และมีคุณภาพ
เงื่อนไขความรู้
: หลักการนาเสนอสารสนเทศ มีความชัดเจน กะทัดรัด ถูกต้อง และน่าสนใจ ให้
ความรู้ที่ยั่งยืนมีการจัดระบบระเบียบในการเก็บ การสรุปการใช้เทคโนโลยีใน
การนาข้อมูลต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการจัดหา การใช้ และการบารุงรักษาเทคโนโลยี สื่อการศึกษาเพื่อ
การบริหารและการจัดการวิชาการและการบริการ(2.2.8) (2.3.1) (8.1-6)
2) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากรครู นักเรียน และกลุ่มงาน อย่างครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน (2.2.8) (2.3.1) (8.1-6)
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของการสนับ สนุน ส่งเสริม และติดตามการจั ดหา การใช้ และการบารุงรักษาเทคโนโลยี
สื่อการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการวิชาการและการบริการ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
บุคลากรครู นักเรียนและกลุ่มงาน ให้สามารถดาเนินการได้อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
เป้าหมายด้านคุณภาพ
มีการสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการจัดหา การใช้ และการบารุงรักษาเทคโนโลยี สื่อการศึกษาเพื่อ
การบริห าร การจัดการวิชาการและการบริการ ที่เป็นระบบ หมวดหมู่ ถูกต้องครอบคลุม ทันสมัยและพร้อม
ให้บริการข้อมูลทุกกลุ่มงานสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานรวบรวมและ 1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
10,000
พ.ค. 60
นางสาวทัศนีย์
จัดเก็บ
2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่ม
พ.ค.60-เม.ย.61 นายวิษณุ
สารสนเทศ งาน
โรงเรียนธีร 3. สรุปผลเข้าเล่ม
เม.ย.61
ศาสตร์
4. จัดเก็บสารสนเทศเข้าระบบ
เม.ย.61
งาน
1. ประชุมวางแผน
110,000
พ.ค.60
นายวิษณุ
สื่อสัมพันธ์ 2. เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน
มิ.ย.60-มี.ค.61 นางสาวทัศนีย์
ธีรศาสตร์
ตามโครงการ กิจกรรมทุกเดือน
3. ส่งข้อมูลให้โรงพิมพ์เพื่อวางรูปแบบ
ก.พ.61
วารสาร
4. ตรวจทานตัวอย่างวารสารจากโรง
มี.ค.61
พิมพ์ก่อนพิมพ์จริง
5.จัดพิมพ์วารสาร
มี.ค.61
4. ประเมินความพึงพอใจของรับบริการ
เม.ย.61
5. สรุปผล จัดทารายงาน
เม.ย.61
งานพัฒนาระบบ 1. ประชุมวางแผน
พ.ค.60
นางสาวทัศนีย์
เว็บไซต์ธีร
2. รวบรวมข้อมูล
พ.ค.60-เม.ย.61
ศาสตร์
- กิจกรรมภายในโรงเรียน
- กิจกรรมภายนอกโรงเรียน
- รางวัลของโรงเรียนบุคลากรนักเรียน
3. ลงเว็บไซต์
พ.ค.60-เม.ย.61
4. ตรวจสอบ ปรับปรุงและอัพเดท
พ.ค.60-เม.ย.61
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข่าวสาร
รางวัล กิจกรรม ให้เป็นปัจจุบัน
5. ประเมินผล
เม.ย.60
งานป้าย
1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
10,000
พ.ค.60
นายวิษณุ
ประชาสัมพันธ์ 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อการ
พ.ค.60-เม.ย.61 นางสาวทัศนีย์
โรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
พ.ค.60-เม.ย.61
4. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
พ.ค.60-เม.ย.61
5. สรุปผล
เม.ย.61

งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งานบันทึกภาพ 1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
กิจกรรมโรงเรียน 2. บันทึกภาพกิจกรรมที่กลุ่มงานและ
โรงเรียนจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
3. สรุปผล
4. จัดเก็บลงแผ่นซีดี
งานบัตร
ประจาตัว
นักเรียน

งานดูแลและ
ซ่อมบารุง
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
10,000

ผู้รับผิดชอบ
นายวิษณุ
นางสาวทัศนีย์

เม.ย.61
เม.ย.61

1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
2. สารวจนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนที่
ยังไม่มีบัตรประจาตัวนักเรียน
3. ถ่ายภาพนักเรียนใหม่
4. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนให้ครบถ้วน
5.ตรวจสอบภาพนักเรียนให้ตรงกับ
ข้อมูลรายบุคคลในฐานข้อมูล
6. ปริ้นบัตรประจาตัวนักเรียนใหม่
7. แจกบัตรประจาตัวนักเรียน
8. จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียนที่แจ้ง
บัตรหาย
9. สรุปผล

53,000

1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
2. รับแจ้ง สารวจ ตรวจสอบ ติดตาม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
3. แก้ไข ซ่อมบารุง จัดหา เปลี่ยน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
4. สรุปผล

140,000

5. งบประมาณ 323,000 บาท

ระยะเวลา
พ.ค.60
พ.ค.60-เม.ย.61

พ.ค.60
พ.ค.60

นางสาวทัศนีย์
นายวิษณุ

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

นายวิษณุ
นางสาวทัศนีย์

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของการสนับสนุน ส่งเสริม และ
ติดตามการจัดหา การใช้ และการบารุงรักษา
เทคโนโลยีสื่อการศึกษาเพื่อการบริหารและการ
จัดการวิชาการและการบริการ รวมถึงการ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากรครู
นักเรียนและกลุ่มงาน ให้สามารถดาเนินการได้
อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลกร
ตลอดจนบุคคลภายนอก รับทราบข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา
3. ร้อยละ 100 ของกิจกรรมภายในโรงเรียน
เผยแพร่สู่เว็บไซต์โรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน
4. ร้อยละ 100 ของกิจกรรมภายในโรงเรียนมีป้าย
ประชาสัมพันธ์ครบถ้วน
5. มีภาพกิจกรรมของโรงเรียนที่ครบถ้วน ทุก
กิจกรรม/งาน/โครงการ ร้อยละ 100
6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด มีบัตร
ประจาตัวนักเรียน
7. ร้อยละ 100 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียนสามารถใช้งานได้
ด้านคุณภาพ
1. มีการสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการจัดหา
การใช้ และการบารุงรักษาเทคโนโลยี
สื่อการศึกษาเพื่อการบริหาร การจัดการวิชาการ
และการบริการ ที่เป็นระบบ หมวดหมู่ ถูกต้อง
ครอบคลุม ทันสมัยและพร้อมให้บริการข้อมูลทุก
กลุ่มงานสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลของนักเรียน
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เครื่องมือที่ใช้

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ

ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. บทความทางวิชาการ สาหรับค้นคว้า อ้างอิง
และประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4. โรงเรียนมีเว็บไซต์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจการให้บริการด้านข่าวสาร ข้อมูลแก่
ผู้ปกครอง และชุมชนได้ เป็นอย่างดี พร้อมเป็น
แหล่งข้อมูลในการทากิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
แก่ชุมชน
5. ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินไป
6. มีภาพกิจกรรมที่เป็นปัจจุบัน สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
7. นักเรียนทุกคนมีบัตรประจาตัวครบถ้วนและ
ข้อมูลบนบัตรประจาตัวครบถ้วนถูกต้อง สามารถ
นาไปแสดงตัวตนในการทากิจกรรมต่างๆของทาง
โรงเรียน
8. คุณครูและนักเรียนสามารถใช้งานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึง
พอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ

ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางโรงเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีการจัดการระบบงานสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน โรงเรียนในสังกัดสังฆมณทลราชบุรีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและ
ทันเหตุการณ์
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ชื่อโครงการ
วันกตัญญูคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 2
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 8
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
เป้าหมายที่ 7
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 34
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นางรังสิมา บุญสม
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง จากงานในแผนงาน ปี 56
ระยะเวลาดาเนินการ 1 พ.ค. 2559 – 31 เม.ย.. 2560
สถานที่
หอประชุม
1. หลักการและเหตุผล
จากมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้ น ฐานครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นสมาชิกที่ ดีของสถานศึกษา
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีมีส่วนร่วมที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของโรงเรียน โดยประพฤติตนถูกต้องเหมาะสมรู้จักแบ่งรู้จักตอบแทนผู้มี พระคุณและ
เป็นแบบอย่างในด้านความกตัญญูกตเวที เป็นโครงการที่จัดทาอย่างต่อเนื่องจึงเห็นสมควรให้ดาเนินการต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ความมีเหตุผล
- เพื่อให้บุคลากรมีความกตัญญูต่อผู้บริหาร
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว
- มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างดีรอบคอบ

เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้

-

มีความรัก ความสามัคคี
มีการแบ่งปัน
ความกตัญญูรู้คุณ
ความกตัญญู

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คุณครู นักเรียนแสดงความรัก ความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหาร และสร้างสัมพันธ์ภาพที่
ดีต่อกัน ( 2.2 ) ( 7.8 ) ( 5 )

3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความเคารพ กตัญญูต่อผู้บริหาร
ด้านคุณภาพ
คณะครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อผู้บริหารโรงเรียน
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการวันกตัญญู
- กาหนดวันเวลาจัดวันกตัญญูแก่ผู้บริหาร 20,000
เม.ย.60- นางรังสิมา
- กิจกรรมวันเกิดผู้บริหาร - วางแผนการดาเนินงานการจัดกิจกรรม
มี.ค.61
- กิจกรรมนฉลองศาสน
แสดงความกตัญญู โดยตัวแทนครูกล่าวอวย
นามผู้บริหาร
พร และมอบของที่ระลึกให้ผู้บริหาร
- ดาเนินการจัดกิจกรรมวันกตัญญูตามวัน
เวลาที่กาหนด
- สรุปรายงานผล
5. งบประมาณ 20,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนที่มา
โรงเรียนได้เข้าร่วมงานวันเกิดผู้บริหาร
2. ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนที่มา
โรงเรียนได้เข้าร่วมงานฉลองศาสนนาม

วิธีการประเมิน
-การนับจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย

ผู้บริหาร

ด้านคุณภาพ
1. ครูและนักเรียนได้ร่วมแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้บริหารเป็นอย่างดี

-การนับจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนธีรศาสตร์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ แสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะ
สมาชิกที่ดีของโรงเรียน ส่งผลถึงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันกับครอบครัวและสังคมต่อไป
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ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 – 2560
เป้าหมายที่ 7
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 34
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 35
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
เป้าหมายที่ 8
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 37
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 38
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ 40
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 41
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2.2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กุล
ระยะเวลาดาเนินการ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
สถานที่
ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสานักงานตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการศึกษามีเป้าหมาย
ให้ผู้บริหารและครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จากการแสวงหาความรู้และการเข้ารับการอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย สามารถติดตามความเจริ ญก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ
และทาให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินผลการวิจัย บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายให้คาแนะนา คาปรึกษา
ทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
ดังนั้น โรงเรียนธีรศาสตร์ จึงจัดทาโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่
ครูมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนได้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ความมีเหตุผล
- เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียน ด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐาน เป็น
แนวทางเดียวกัน
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา
- ความรอบคอบ มีสติ
- การงาน / หน้าที่
เงื่อนไขความรู้
- ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู
- แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ
- เกณฑ์และวิธีการประเมิน
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อบุคลากรครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (7.8,7.9) (5)
2.เพื่อผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล(8.2,8.3) (10)
3.เพื่อผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา นักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการการศึกษา(8.5,8.6) (10)
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 95 ของบุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยหลักการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการ P-D-C-A ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

2. ร้อยละ 95 ของบุคลากรครูได้รับการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ อบรมสัมมนา ประชุมชี้แจง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับคาปรึกษาแนะนาจากผู้บริหารอย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี
ด้านคุณภาพ
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบตาม
ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และทาหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
4. การดาเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน / กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
- งานอบรมสัมมนา 1. วางแผนอบรมสัมมนาครู
100,000
2. นาเสนอการจัดอบรมครู ปีละ 2 ครั้ง
3. ดาเนินการอบรมครู 2 ระยะ
- ประมาณเดือนพฤษภาคม
- ประมาณเดือนตุลาคม
4. ประเมินผลการอบรมสัมมนาแต่ละครั้ง
5. ส่งบุคลากรครูเข้าร่วมอบรมสัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก
6. รายงานสรุปผลการอบรมสัมมนา
- งานสวัสดิการ
1. วางแผนกาหนดมอบหมายหน้าที่
1,000
ความปลอดภัย
2. ดาเนินการแบ่งหน้าที่ตามจุดสวัสดิการ
- ประตูใหญ่
- หน้าห้องสมุด
- อาคารเทเรซา ชั้น 1
- อาคารเทเรซา ชั้น 2
- โรงอาหารใหญ่
- หอประชุม - สนามบอล
- เครื่องเล่นประถม-ดงมะม่วง
- โรงอาหารอนุบาล
- อาคารเปาโล
- อาคารยวงบอสโก ด้านล่าง-ชั้น 2
- ห้องน้าหญิง- ทางเดินไปสระน้า

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เม.ย. 60 – น.ส.รุง่ อรุณ
มี.ค. 61

เม.ย. 60 – น.ส.รุ่งอรุณ
มี.ค. 61

- สวนหย่อม -หลังห้องสมุด –ที่จอดรถ
- จราจรหน้าโรงเรียน
- ส่งเด็กกลับบ้านบริเวณสะพานลอย
- จราจรด้านหลังโรงเรียน
- บริเวณห้องน้าชาย
- อาคารอักเนส ชั้น 1
3. ประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่สม่าเสมอ
4. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกจุด
5. สรุปรายงานประเมินผล
งาน / กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
- งานรายงาน
1. วางแผนรูปแบบการจัดทารายงาน แฟ้ม
1,000
ม.ค. 61 – น.ส.รุ่งอรุณ
ประเมินตนเองต่อ
พัฒนางาน
ก.พ. 61
ผู้บริหาร(SAR)
2. กาหนดเกณฑ์การประเมินชี้แจง
เกณฑ์การดาเนินงาน
3. ติดตามตรวจสอบเป็นระยะ
4. ประเมินผลการจัดทาแฟ้มพัฒนางาน
5. สรุปรายงานประเมินผล
- งานต่อใบประกอบ 1. วางแผนการปฏิบัติการต่อใบ
1,000
ก.พ. 61 – น.ส.รุ่งอรุณ
วิชาชีพครู
ประกอบวิชาชีพครู
มี.ค. 61
2.ชี้แจงให้ครูรับทราบการต่อใบ
ประกอบวิชาชีพครู
3. สารวจครูที่จะต่อใบประกอบวิชาชีพ และครู
ที่ได้รับอนุญาตสอน
4. ดาเนินการต่อใบประกอบวิชาชีพ
5. ติดตามครูที่ได้รับอนุญาตสอนในการพัฒนา
ตน เพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพ
6. ประเมินผลการต่อใบประกอบวิชาชีพ
7. สรุปรายงานประเมินผล
- งานแต่งตั้ง และ 1. วางแผนการแต่งตั้ง และถอดถอนบุคลากร
500
ก.พ. 61 – น.ส.ลัดดา

ถอดถอนบุคลากร

- งานวางแผน
บุคลากรและ
กาหนดภาระงาน

งาน / กิจกรรม

- งานสารวจการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครู
( ขาด ลา มาสาย )

- งานระเบียบการ
แต่งกาย

2.ชี้แจงให้ครูรับทราบการแต่งตั้งและถอดถอน
มี.ค. 61
3.ดาเนินการแต่งตั้ง และถอดถอนบุคลากร
4.ประเมินผลการแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร
5.รายงานผู้เกี่ยวข้อง
6. สรุปรายงานประเมินผล
1. วางแผนสารวจวุฒิการศึกษาของ
500
ก.พ. 60 – น.ส.ลัดดา
บุคลากร ตามความถนัดและ
มี.ค. 61
ความสามารถ
2. วางแผนกาหนดหน้าที่ตามวุฒิ
การศึกษา และความสามารถ
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งหน้าที่ตามวุฒิ
การศึกษาและความสามารถ
- หน้าที่กลุ่มงาน ,หน้าที่การเรียนการสอน
หน้าที่เวรสวัสดิการ
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ตามคาสั่งอย่างสม่าเสมอ
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
6. สรุปรายงานประเมินผล
1.วางแผนการปฏิบัติการทางานของบุคลากร
500
พ.ค. 60 – น.ส.ลัดดา
2. ชี้แจงประกาศให้บุคลากรรับทราบ
มี.ค. 61
3. ดาเนินการจัดทาสมุดการลงเวลา
ปฏิบัติหน้าที่
4. ติดตามแผนการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และมอบรางวัล
6. สรุปรายงานประเมิน
1. วางแผนกาหนดระเบียบการการแต่งกาย
2. ประกาศแจ้งระเบียบการแต่งกายให้
ครูทราบ

500

พ.ค. 60 – น.ส.ลัดดา
มี.ค. 61

3. ติดตามการแต่งกายของครูอย่างสม่าเสมอ
4. บันทึกบุคลากรครูที่แต่งกายผิดระเบียบ
5. รายงานผลการติดตามครูที่แต่งกาย
ผิดระเบียบให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
6. ประเมินผลการแต่งกาย
7. สรุปรายงานประเมินผล
5. งบประมาณ

15,000 บาท

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ร้อยละ 95 ของครู ได้รับการอบรม - การนับจานวนบุคลากร
สัมมนา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ที่เข้ารับการอบรม
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และ - แบบสารวจความพึงพอใจ
เข้าประชุมเต็มคณะตามกาหนด

เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงานการอบรมสัมมนา
- คาสั่งเข้ารับการอบรมสัมมนา
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ภาพถ่าย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. ร้อยละ 95 ของครู ได้ปฏิบัติ
หน้าที่เวรสวัสดิการ และบันทึก
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามจุดต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

วิธีการประเมิน
- การลงบันทึกการอยู่เวร
สวัสดิการอยู่เวรตามจุด
ต่างๆ
- แบบสารวจความพึง
พอใจ

เครื่องมือที่ใช้
- ตารางการปฏิบัติหน้าที่เวร
สวัสดิการ
- สมุดบันทึกเวรสวัสดิการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ภาพถ่าย

4. ร้อยละ 95 ของครู ได้จัดทาแฟ้ม
พัฒนางาน และรายงานประเมิน
ตนเองต่อผู้บริหารประจาปี

- การนับจานวนบุคลากรที่
ทาแฟ้มพัฒนางาน
- แบบสารวจความพึงพอใจ

- แบบรายงานแฟ้มพัฒนางาน
รายบุคคล
- แบบประเมินความพึงพอใจ

5. ร้อยละ 95 ของครู มีใบ
ประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต
การสอนอย่างถูกต้อง

- การนับจานวนบุคลากรที่
- หลักฐานการต่อใบประกอบ
ได้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู วิชาชีพครู
- จานวนครูที่ได้รับใบอนุญาต - สาเนาเอกสารใบอนุญาตการ
สอนในระยะ 2 ปี
เป็นครูและอนุญาตสอน
- แบบสารวจความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ

6. ร้อยละ 95 ของครู ได้รับการ
-การนับจานวนบุคลากรที่
แต่งตัง้ และถอดถอนบุคลากร ตรง ได้รับการแต่งตั้ง และ
เวลาตามที่ทางราชการกาหนด
ถอดถอนบุคลากร
-แบบสารวจความพึงพอใจ

- คาสั่งแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร
- เอกสารการต่อสัญญาการเป็นครู
- แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ร้อยละ 95 ของครู ได้รับภาระงาน - การนับจานวนบุคลากรที่
ตามวุฒิการศึกษา ตามหน้าที่ ตาม
ได้รับภาระงานตามวุฒิ
ความสามารถ
การศึกษา ตามหน้าที่
ตามความสามารถ
- แบบสารวจความพึงพอใจ
8. ร้อยละ 95 ของครู ได้รับการ
- การนับจานวนบุคลากรที่
สารวจกากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการสารวจการ
เพื่อรับรางวัล
ปฏิบัติหน้าที่ ขาด ลา
มาสาย

- คาสั่งแต่งตั้งการรับภาระงาน
ตามวุฒิการศึกษา ตามหน้าที่
ตามความสามารถ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

9. ร้อยละ 100 ของครู แต่งกายตาม

วิธีการประเมิน
- แบบสารวจความพึงพอใจ

- การนับจานวนบุคลากรที่

- แบบบันทึกการลงเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่รายวัน
- แบบบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติ
หน้าที่กิจกรรมพิเศษ

เครื่องมือที่ใช้
ของโรงเรียน
- เอกสารการลากิจ ลาป่วย
- แบบบันทึกการขาด ลา มา สาย
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบบันทึกบันทึกการแต่ง

แบบฟอร์มที่โรงเรียนกาหนด

แต่งกายตามแบบฟอร์มที่
โรงเรียนกาหนด
- แบบสารวจความพึงพอใจ

กายตามแบบฟอร์มที่โรงเรียน
กาหนด
- แบบประเมินความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สถานที่อบรม
2. สถานที่ศึกษาดูงาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสู่ครูมืออาชีพ

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
สุขภาพดีชีวีมีสุข
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2556 - 2560
เป้าหมายที่ 8
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 39
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
ยุทธศาสตร์ที่ 41
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2.2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวโครงการ
นางสาวศตพร ศรีอุทา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง จากงานในแผนงาน ปี 56
ระยะเวลาดาเนินการ 18 มิ.ย. 2560 – 18 ก.พ. 2561
สถานที่
บริเวณโดม โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการดาเนิ นงานพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ต้องมีความพร้อมทั้ งด้านร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ดังนั้ น ทางโรงเรียนธีรศาสตร์ ได้เล็งเห็ นความสาคัญ ของการออกกาลั งกายเพื่อสุขภาพของครู สร้าง
จิตสานึกที่ดีในการออกกาลังกาย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม และเป็นการปลูกฝังให้
นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีในการรักการออกกาลังกาย รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กให้หันมาสนใจในออกกาลัง
กาย ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลยาเสพติด
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม

ความมีเหตุผล
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว
เงื่อนไขคุณธรรม

-

เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทางาน
เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน
มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ
มีความรัก ความสามัคคี มีการแบ่งปัน
มีความอดทน มีสติ
การมีสุขภาพแข็งแรง

เงื่อนไขความรู้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักการปฏิบัติ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
ให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บและปฏิบัติหน้าที่ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (8.4) (8.6) (10)
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมออกกาลังกายทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน จานวน 8 ครั้ง/ปี
ด้านคุณภาพ
คณะครูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียนในเรื่องการออกกาลังกาย
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการสุขภาพดี 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
3,000
มิ.ย.60น.ส.ศตพร
ชีวีมีสุข
ดาเนินงาน
ก.พ.61
- งานออกกาลังกาย 2. จัดทาโครงการขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูได้ทราบ
5. วันศุกร์ที่ 3 ของทุกเดือน คณะครูทุกคนใน
โรงเรียนออกกาลังกายและเล่นกีฬาพร้อมกัน
6. จัดทาแบบสอบถาม
7. ประเมินความพึงพอใจ
8. สรุปการประเมินผล
9. รายงานผลการประเมิน

5. งบประมาณ
3,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ครูร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมออกกาลังกายทุกวันศุกร์ที่
3 ของเดือน
ด้านคุณภาพ
1. คณะครูมีสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตที่ดี สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนใน
เรื่องการออกกาลังกาย

วิธีการประเมิน
-แบบลงชื่อการเข้าร่วม
กิจกรรม
- แบบประเมินความพึง
พอใจ

เครื่องมือที่ใช้
- รูปถ่าย
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเรียน
การสอนและเป็นที่ประทับใจ สร้างความศรัทธาเชื่อมั่น แก่ผู้ปกครองและชุมชน

ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2556 - 2560
เป้าหมายที่ 8
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 36
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 37
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 38
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ 39
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา 2.2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง จากโครงการในแผนงาน ปี 56
ระยะเวลาดาเนินการ
1 พ.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561
สถานที่
ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภ าพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติห น้าที่ปฏิบัติตนดี มี
ผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างความศรัทธาความเชื่อถือและแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ให้ที่ประจักษ์
แก่สังคมตลอดจนสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ขวัญและกาลังใจนามาซึ่งแรงจูงใจในการทางาน ถ้าบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกาลังใจในการทางาน
แล้ว ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อการทางาน ทางานอย่างมีความสุข มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงาน

ไม่เฉื่อยชาและท้อแท้ การสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนจึงเป็นปัจจัยสาคัญของการทางาน
โรงเรียนได้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ความมีเหตุผล
- เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทางาน
- เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว - มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างดีรอบคอบ
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรัก ความสามัคคี
- มีความอดทน
- มีความยินดี
เงื่อนไขความรู้
- ระเบียบข้อบังคับสังฆมณฑล
- ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
- จรรยาบรรณครู
2. วัตถุประสงค์
เพื่อบุคลากรได้รับขวัญและกาลังใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อการทางาน ทางานอย่างมีความสุข และ
สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( 8.1 ) ( 8.2 ) ( 8.3 ) ( 8.4 ) ( 10 )
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและกาลังใจของสังฆมณฑล
2) ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและกาลังใจของโรงเรียน
ด้านคุณภาพ
บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและกาลังใจของสังฆมณฑลและของโรงเรียนทาให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจ
- สวัสดิการสังฆมณฑล

1 วางแผน สวัสดิการแสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ของสังฆมณฑล
2. ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ทไี่ ด้รับขวัญและกาลังใจ ด้าน
- แต่งงาน
- คลอดบุตร
- ครูผู้สอนนาน
- ขึ้นบ้านใหม่

พ.ย.60 –
ธ.ค.61
ธ.ค.60ม.ค.61
ม.ค.61ก.พ.62

นางสุดารัตน์
นายพีระพงษ์

2 ส่งข้อมูลตามสังฆมณฑลกาหนด
3 กาหนดการเบิกจ่าย
4 ดาเนินการให้ขวัญและกาลังใจที่ได้รับ
5 สรุปรายงานขวัญและกาลังใจจากสังฆมณฑลที่
ให้มา
งาน/กิจกรรม
- สวัสดิการโรงเรียน

- ทัศนศึกษาคณะครู

วิธีดาเนินงาน
1 ประกันอุบัติเหตุ
- บุคลากรครูที่ประสบอุบัติเหตุนาหลักฐานมา
เบิกจ่ายที่ห้องธุรการ
2. เจ้าภาพงานศพบิดา/มารดาบุคลากรครู
- นาพวงหรีดไปมอบให้ในงานศพบิดา/มารดา
บุคลากรครู
3. วันครอบครัวธีรศาสตร์
- จัดงานเลีย้ งสังสรรค์ ผู้บริหาร บุคลากรครู
นักการ แม่ครัว โรงเรียนธีรศาสตร์
4. ครูดีเด่น
- รับหนังสือทางราชการในการคัดเลือกครูดีเด่น
-ประชุมพิจารณาบุคลากรตามเกณฑ์ที่กาหนด
-บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกจัดเตรียมเอกสารเข้ารับ
การประเมิน
- สรุปรายงานข้อมูลขวัญและกาลังใจทุกกิจกรรม
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

- สารวจวางแผนสถานที่สาหรับพักผ่อน
- กาหนดสถานที่ในการพักผ่อนในปีการศึกษานี้
- ประสานงานติดต่อสถานที่และการเดินทาง
- ไปพักผ่อนตามกาหนดเวลา
- สรุปรายงานประเมิน

5. งบประมาณ 600,000 บาท

เม.ย.60พ.ค.61
ม.ค.61ก.พ.61

นายพีระพงษ์
นายไพยนต์
นางสุดารัตน์

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
200,000 เม.ย 60- นางสุดารัตน์
มี.ค.61

400,000

เม.ย.60มี.ค.61

นายพีระพงษ์

เม.ย.60มี.ค.61

นางสุดารัตน์

8 ม.ค.61

มี.ค.61

นางสุดารัตน์
นางอารยา
นางรังสิมา
น.ส.รุ่งอรุณ
น.ส.ศตพร
นางสุดารัตน์

ธ.ค.60

นางอารยา

6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของผู้ที่คลอดบุตรได้รับ
สวัสดิการ
2. ร้อยละ 100 ของผู้ที่แต่งงานได้รับ
สวัสดิการ
3. ร้อยละ 100 ของผู้ที่สอนนานได้รับ
สวัสดิการ
4. ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ขึ้นบ้านใหม่
ได้รับสวัสดิการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.ร้อยละ 100 ของผู้ที่เกิดเหตุได้รับ
สวัสดิการการประกันอุบัติเหตุ
5.ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่บดิ า-มารดา
เสียชีวิตได้รบั สวัสดิการ
6.ร้อยละ 95 ของบุคลากรได้รับ
สวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์
7.ร้อยละ 100 ของผู้ที่ได้รับครูดีเด่นได้
จัดกิจกรรมแสดงความยินดี
8.ร้อยละ 100 ของคณะครูได้ไปทัศนศึกษา

วิธีการประเมิน
- การนับจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- การนับจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- การนับจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- การนับจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วิธีการประเมิน
- การนับจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- การนับจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- การนับจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- การนับจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- การนับจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย
เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย

ด้านคุณภาพ
- การนับจานวนบุคลากร
- แบบประเมินความพึงพอใจ
1. บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและ
- รูปถ่าย
กาลังใจของสังฆมณฑลและของโรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทาให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนธีรศาสตร์
2. สังฆมณฑลราชบุรี 3.ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือ ฯ
4.สถานพยาบาล 5. สถานที่ไปทัศนศึกษา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรครูพึงพอใจกับขวัญและกาลังใจที่ได้รับมาก

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชุมชนศิษย์พระคริสต์
2556 – 2560

เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 9
เป้าหมายที่ 14

ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 62
จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 63
ผลการดาเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 5
การจัดการศึกษาคาทอลิก
ประเด็นพิจารณา
ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 9,10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานจิตตาภิบาล โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ “ประชากรของพระเจ้า ร่วมเป็น
หนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศข่าวดีใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า” และพันธกิจ “พระศาสนจักร
ในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียว
ร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนในข้อที่ 14 คือการพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัญญา และจุดเน้นที่กาหนด
กลุ่มงานจิตตาภิบาลจึงได้จัดโครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ เป็นโครงการต่อเนื่อง และวางพื้นฐานใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ปลูกฝังความเชื่อและความศรัทธาให้เป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคม

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- เข้าร่วมงานต่างๆ ตามโอกาส ความสามารถ ความเหมาะสมกับวัยของตนเอง
ความมีเหตุผล
- การเรียนรู้คาสอนของศาสนาช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การมีภู มิ คุ มกั น ที่ ดี ในตั ว - การเข้ าร่ ว มงานต่างๆด้านศาสนาท าให้ เกิด ความเข้าใจในการดาเนิ น ชีวิตอย่าง
รอบคอบและมีสติ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการภาวนา
เงื่อนไขความรู้
- เรื่องราวและคาสอนต่างๆจากพระคัมภีร์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรม พัฒนานักเรียนคาทอลิกให้เจริญชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงาม (3.4.2) (3.4.3)
2. เพื่ อให้ นั กเรีย นคาทอลิ ก มี ทัศนคติที่ถูกต้องต่ อคุ ณ ค่าและศักดิ์ ศรีของตนเองและผู้ อื่น ได้ส ร้าง
ความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง และเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องต่างนิกายและต่างความเชื่อ (3.4.4) (4.4.5)
3. เพื่อให้ นั กเรียนคาทอลิ กเจริญ ชีวิตตามคุณ ค่าพระวรสาร สร้างโอกาสให้ นักเรียนคาทอลิ กเป็ น
ประจักษ์พยานความรัก ความเมตตาของพระเจ้า และให้มีจิตตารมณ์ รัก และรับใช้เพื่อนมนุษย์และสังคม (3.4.2)
(4.4.4) (5.5.4)
4. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกเป็นประจักษ์พยานความรัก ความเมตตาของพระเจ้า และเป็นเชื้อแป้ง
เป็นเกลือดองแผ่นดิน และเป็นแสงสว่างส่องโลก (4.4.4) (3.1.4)
5. เพื่อให้ นั กเรียนมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และตัดสินใจเลือกในสิ่งที่
ถูกต้องเหมาะสม (3.4.5)
6. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์ (3.7.4)
7. เพื่อให้นักเรียนในทุกระดับ ตระหนักในบทบาทการเป็นศิษย์ที่จะต้องประกาศข่าวดี และได้รู้จัก
พระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์ (3.7.1) (3.7.4)
8. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญ เอาใจใส่ต่อผู้อื่น เป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องต่างความเชื่อ
และอุทิศตน บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่น (4.1.1) (4.4.5) (2.4.2)
9. เพื่อให้นักเรียนทุกระดับ ได้สร้างความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง และเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องต่าง
นิกายและต่างความเชื่อ (4.4.5)
10. เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกเป็นประจักษ์พยานความรัก ความเมตตาของพระเจ้า (4.4.4)
11. เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง คุ ณ ค่ า ทางพระวรสาร 21 ประการ โดยผ่ านทางกิ จ กรรมต่ า งๆ ผสมผสาน
วัฒนธรรมกับความเชื่อ (2.3)
12. เพื่อให้นักเรียนเกิดความอบอุ่นและเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกั บครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่นาซาแรธ
(2.3.1)

3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีด้านคุณธรรมคาสอน และพิธีกรรมของศาสนาคาทอลิก
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิรัตนดา
1.งานกองหน้าร่า 1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
300
พ.ค.60เริง/พลศีล/ยุวธรรม ดาเนินงาน
ก.พ.61
ทูต/วาย.ซี.เอส.
2. มอบหมายหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบ
3. สารวจรายชื่อนักเรียนคาทอลิก ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. นักเรียนเข้าร่วมงานทุกเช้าวันพุธ
พฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 7.50-8.15 น.
5.รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน
2.งานค่ายเยาวชน 1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
5,000
พ.ค.60- นางสาวสุมาส
คาทอลิก
ดาเนินงาน
ก.พ.61
2. มอบหมายหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบ
3. สารวจรายชื่อนักเรียนคาทอลิก ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. นาพานักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชน
คาทอลิกในวันและเวลาที่กาหนด
5. รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน
3. งานสอนคาสอน 1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
8,000
พ.ค.60- นางสาวนิรัตนดา
ดาเนินงาน
ก.พ.61
2.ออกคาสั่ง มอบหมายหน้าที่ครู
สอนคาสอน
3.จัดตารางการสอนคาสอนตลอดปีการศึกษา
4.ผู้เรียน เรียนคาสอนในคาบแนะแนว
5.ดาเนินการสอนตามที่กาหนด
6.รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน

งาน/กิจกรรม
4.งานมิสซาวัน
อาทิตย์/มิสซาวัน
ศุกร์ต้นเดือน

วิธีการดาเนินงาน
1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
2.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ
งาน
3.ติดตามนักเรียนคาทอลิกให้แก้บาปและรับ
ศีลมหาสนิท
4.ฝึกซ้อมขับร้องเพลงเตรียมในวันมิสซาวัน
ศุกร์ต้นเดือน
5.รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน

5.งานสอนวิชา
คริสตศาสนา

1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
2.มอบหมายหน้าที่ครูสอนในระดับชั้นต่างๆ
และจัดเตรียมแผนการสอนรวมถึงสื่อที่จะใช้
ในการสอน
3.ติดตามผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับชั้น
4.รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน
1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
2.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ
3.จัดเตรียมนักเรียนในการฝึกซ้อมโปรย
ดอกไม้
4.ครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เตรียมตกแต่ง
สถานที่
5.รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน

2,000

พ.ค.60ก.พ.61

นางสาวสุมาส

1,500

22 พ.ค.
60

นางสาวพนิดา

1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
วรกายและพระโลหิต ดาเนินงาน
ของพระคริสตเจ้า
2.มอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบงาน
3.จัดเตรียมนักเรียนในการฝึกซ้อมโปรย
ดอกไม้
4.ครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เตรียมตกแต่ง
สถานที่
5.รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน

1,000

18 มิ.ย.
60

นางสาวพนิดา

6.งานพิธีบูชา
ขอบพระคุณเปิดปี
การศึกษา

7.งานสมโภชพระ

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
100
พ.ค.60- นางสาวพนิดา
ก.พ.61

งาน/กิจกรรม
8.งานวจนพิธีกรรม
ค่ายลูกเสือสารอง/
ยุวกาชาดและ
ลูกเสือ/เนตรนารี
9.งานพิธีมิสซา
ระลึกถึงผู้มีพระคุณ
และผู้บริหารที่ล่วง
หลับ

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
100
6-11 ต.ค.
ดาเนินงาน
60
2.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ
3.รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน
1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
600
2 พ.ย.60
ดาเนินงาน
2.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ
3.ครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เตรียมตกแต่ง
สถานที่
4.รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน
10.งานฉลองวัดแม่ 1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
200
19 พ.ย.
พระถวายองค์ใน
ดาเนินงาน
60
พระวิหาร ลูกแก
2.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ
3.ฝึกซ้อมนักเรียนในการต้อนรับพระสังฆราช
และเดินในขบวนแห่
4.มอบหมายหน้าที่ เตรียมตกแต่งสถานที่
5.รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน
11.งานสัปดาห์พระ 1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
7,000
12-15
คัมภีร์
ดาเนินงาน
ธ.ค.60
2.เสนอการวงแผนงานแก่ผู้บริหาร
3.ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ
4.ดาเนินงาน โดยจัดกิจกรรมดังนี้
4.1 พิธีเปิดหน้าแถว
4.2 ชมนิทรรศการใต้อาคารยวงบอสโก
4.3 กิจกรรมฐาน โดยแบ่งเป็น 3 จุด คือใต้
อาคารยวงบอสโก/ห้องสมุดและห้องจริยะ
5. รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน
12.งานวัน
1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
200
22-24
คริสต์มาส
ดาเนินงาน
ธ.ค.60
2.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ
3.ฝึกซ้อมนักเรียนในการแสดง
4.รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน

ผู้รับผิดชอบ
นายพงศ์พันธ์

นางสาวพนิดา

นางสาวสุมาส

นางสาวนิรัตนดา

นางสาวสุมาส

5. งบประมาณ 26,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.1- ม.3 - ตรวจสอบแบบบันทึก
ที่ได้เข้าร่วมงานกองหน้าร่าเริง,พลศีล/ยุวธรรมฑูต , รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงาน
วาย.ซี.เอส. มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน
- ตรวจสอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม
งาน
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.1- ม.3 - ตรวจสอบแบบบันทึก
ที่ได้เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนคาทอลิก มีความพึง
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงาน
พอใจในการเข้าร่วมงาน
- ตรวจสอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม
งาน
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่ - ตรวจสอบแบบบันทึก
ได้เรียนคาสอนของศาสนาสัปดาห์ละ 1 คาบ มี
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงาน
ความพึงพอใจในการในการเข้าร่วมงานเรียนคาสอน -ตรวจสอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน
4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่ - ตรวจสอบแบบบันทึก
ได้เข้าร่วมมิสซาวันอาทิตย์/มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงาน
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน
- ตรวจสอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้า
- ตรวจสอบแบบสารวจ
เรียนวิชาคริสตศาสนา มีความพึงพอใจในการเข้า
จานวนนักเรียนเข้าเรียน
ร่วมงานสอนคริสตศาสนา
- ตรวจสอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน
6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ทีไ่ ด้เข้า
- ตรวจสอบแบบบันทึก
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษามีความพึง รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงาน
พอใจในการเข้าร่วมงาน
- ตรวจสอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน
7.ร้อยละ 100 ของนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่ - ตรวจสอบแบบสารวจ
ได้เข้าร่วมพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของ จานวนนักเรียนเข้าร่วมงาน
พระคริสตเจ้ามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน
- ตรวจสอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน

เครื่องมือที่ใช้วัด
- แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนเข้าร่วมงาน
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนเข้าร่วมงาน
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนเข้าร่วมงาน
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนเข้าร่วมงาน
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบสารวจจานวน
นักเรียนเข้าเรียน
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบบันทึกรายชื่อ
นักเรียนเข้าร่วมงาน
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- แบบสารวจจานวน
นักเรียนเข้าร่วมงาน
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้วัด
8.ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้าร่วม - ตรวจสอบแบบสารวจ
- แบบสารวจจานวน
พิธีกรรมค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาดและลูกเสือ/เนตรนารี จานวนนักเรียนเข้าร่วมงาน
นักเรียนเข้าร่วมงาน
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน
- ตรวจสอบแบบประเมินความ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน
พึงพอใจ
9.ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้า
- ตรวจสอบแบบสารวจ
- แบบสารวจจานวน
ร่วมงานพิธีมิสซาระลึกถึงผู้มีพระคุณและผู้บริหารที่ จานวนนักเรียนเข้าร่วมงาน
นักเรียนเข้าร่วมงาน
ล่วงหลับ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน
- ตรวจสอบแบบประเมินความ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน
พึงพอใจ
10.ร้อยละ 100 ของนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3
- ตรวจสอบแบบบันทึก
- แบบบันทึกรายชื่อ
ที่ได้เข้าร่วมงานฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระ
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงาน
นักเรียนเข้าร่วมงาน
วิหารลูกแก มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน
- ตรวจสอบแบบประเมินความ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน
พึงพอใจ
11.ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 เข้า
- ตรวจสอบแบบสารวจจานวน - แบบสารวจจานวน
ร่วมงานสัปดาห์พระคัมภีร์มีความพึงพอใจในการเข้า นักเรียนเข้าร่วมงาน
นักเรียนเข้าร่วมงาน
ร่วมงาน
- ตรวจสอบแบบประเมินความ - แบบประเมินความพึง
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมร่วมงาน พอใจ
12.ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 เข้า
- ตรวจสอบแบบบันทึก
- แบบบันทึกรายชื่อ
ร่วมงานวันคริสต์มาส มีความพึงพอใจในการเข้า
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงาน
นักเรียนเข้าร่วมงาน
ร่วมงาน
- ตรวจสอบแบบประเมินความ - แบบประเมินความ
พึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมงาน
พึงพอใจ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์คริสต์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี, ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี, โคเออร์, , วัดแม่พระ
ถวายองค์ในพระวิหารลูกแก ,วิทยาลัยแสงธรรม และโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
ผู้เรียนต่างศาสนาได้รับรู้พิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิกได้ดียิ่งขึ้น

ธ.ศ. 2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สนามแพร่ธรรม
2556 - 2560

เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 9
เป้าหมายที่ 14

ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
กาหนด
จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา

ยุทธศาสตร์ที่ 62
ยุทธศาสตร์ที่ 63
และ

จุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 5
การจัดการศึกษาคาทอลิก
ประเด็นพิจารณา
ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 2.4 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานที่
1.

กลุ่มงานจิตตาภิบาล
นายวิศรุต ปัญจลาภสกุล
16 พฤษภาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนธีรศาสตร์

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ “ประชากรของพระเจ้า ร่วม
เป็นหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหาติดตามและประกาศข่าวดีใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า “และพันธกิจ” พระศาสน
จักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตน ฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียว
ร่ ว มมื อ และแบ่ งปั น ซึ่ งกั น และกั น ซึ่ งสอดคล้ อ ง กั บ เป้ าหมายของโรงเรีย นในข้ อ ที่ 2 คื อ ผู้ เรีย น มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และข้อที่ 14 คือ การพัฒ นาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด

กลุ่มงานจิตตาภิบาลจึงได้จัดโครงการสนามแพร่ธรรม ขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ คุณ ค่าและ
ความหมายที่แท้จริงของการที่ให้โรงเรียนเป็นสนามแพร่ธรรม เพื่อผสมผสานวัฒนธรรมกับความเชื่อชีวิต
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- การมีคุณธรรม จริยธรรมเข้าถึงคุณค่าความดีของศาสนาด้วยกิจกรรมต่างๆ ตาม
โอกาสอย่างพอเหมาะกับเวลา และบรรยากาศความเป็นคาทอลิก
ความมีเหตุผล
- คาสอนของศาสนาทุกศาสนาสามารถช่วยให้ทุกคนนามาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีได้
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - คาสอนของศาสนาช่วยให้ทุกคน สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเชื่อ ความศรัทธรา ความยินดี ความพอเพี ยง ความรัก ความเมตตา ความเป็น
หนึ่ง
เงื่อนไขความรู้
- ได้รับความรู้จากคาสอนของศาสนา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีจิตสานึก เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของตน และผู้อื่น
โดยผ่านทางการรับฟังพระวาจาของพระเจ้า และเป็นประจักษ์พยานความรัก ความเมตตาของพระองค์ (4.4.1)
(4.4.3)
2. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์โดยผ่านทาง
พระแม่มารีย์ (3.7.4)
3. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เจริญชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร (3.4.2)
4. เพื่อให้ครูและนักเรียนเห็นความสาคัญและเอาใจใส่ต่อคนยากจนทุกประเภท (4.1.1)
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของของครูและนักเรียน เข้าร่วมงานข้อความจากพระคัมภีร์หน้าแถว เขียน
จดหมายถึงแม่พระ เพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย และออมสินมหาพรต
ด้านคุณภาพ
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคาสอนของศาสนาคาทอลิกจากการเสริมสร้างบรรยากาศคาทอลิกใน
โรงเรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
โครงการ
สนาม
แพร่ธรรม

1
2
3
4

ประชุมครูกลุ่มงานจิตตาภิบาล
วางแผนงานการจัดทาโครงสนามแพร่ธรรม
ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่
ดาเนินงานตามแผนที่วางไว้

1.งานข้อความ 1 จัดทาแฟ้มข้อความจากพระคัมภีร์
พระคัมภีร์หน้า 2 ฝึกสอนให้ตัวแทนนักเรียนอ่านข้อความจาก
แถว
พระคัมภีร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งบประมาณ ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

400 บาท

พ.ค.60ก.พ.61

นายวิศรุต

100

พ.ค.60ก.พ.61

นายวิศรุต

3 จัดให้ตัวแทนนักเรียนอ่านข้อความจากพระ
คัมภีร์หน้าแถวหลังเคารพธงชาติทุกวัน
กิจกรรม
2.งานเขียน
จดหมาย
ถึงแม่พระ

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
1 จัดเตรียม กล่องจดหมาย กระดาษเขียน
100
พ.ค.60จดหมายและคาตอบจากแม่พระตั้งไว้หน้า
ก.พ.61
พระรูปแม่พระหน้าห้องวิชาการมัธยม
2 เชิญชวนให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงแม่พระ

ผู้รับผิดชอบ
นายวิศรุต

3.งานเพลง
ศักดิ์สิทธิ์เสียง
ตามสาย

1 จัดหาเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล
สาคัญ
2 เปิดเพลงเสียงตามสายตอนเช้า
เวลา 7.15 – 7.30 น.ทุกวัน
1. รับจดหมายและกระป๋องออมสินมหาพรต
จากหน่วยงานสังคมพัฒนา
2. แจกกระป๋องออมสินมหาพรตไปตาม
ห้องเรียน ห้องละ 1 ใบ
3. รณรงค์ให้ครูและนักเรียนบริจาคเงิน
ช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยให้ระยะประมาณ 1
เดือน
4. รวบรวมเงินส่งให้หน่วยงานสังคมพัฒนา
- รวบรวมภาพถ่าย เอกสาร ประเมินผล

นายวิศรุต

4.งานออมสิน
มหาพรต

สรุป

5. งบประมาณ 400 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ฟังข้อความ
จากพระคัมภีร์ที่หน้าแถว มีความพึงพอใจ
ข้อความจากพระคัมภีร์
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เขียนจดหมายถึง
แม่พระ มีความพึงพอใจในการเขียนจด
หมายถึงแม่พระ
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ฟังเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียง
ตามสายมีความพึงพอใจในการฟังเพลง
ศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย

100

100

วิธีการประเมิน
- ตรวจสอบแบบงาน
- ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในงาน
- ตรวจสอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

พ.ค.60ก.พ.61

ม.ค.61ก.พ.61

นายวิศรุต

เครื่องมือที่ใช้วัด
- แบบบันทึกงาน
- รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ

4. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เสียสละเงินเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาส มีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจ
ศรัทธา
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์คริสต์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี, ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี
8. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
ผู้เรียนและบุคลากร ได้รับความรู้และข้อคิด จากกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศคาทอลิก มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2560
เป้าหมายที่ 12
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ยุทธศาสตร์ที่ 54
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 55
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 56
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 57
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 58
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 59
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 7 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานระบบประกันคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยง
หัวหน้าโครงการ
นางประภาพรรณ ไชยวงศ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงกาหนด และเพื่อให้การ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒ นาคุณ ภาพสถานศึกษาให้ ได้ม าตรฐานอย่ างเป็ นระบบ มีป ระสิ ท ธิภ าพส่ งผลต่อการยกระดับ คุณ ภาพการศึกษา
โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียน
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
ตามแนวคิด หลักการ กฎกระทรวงดังกล่าว และวิธีการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อสามารถดาเนินการตามภารกิจหลัก
ของการประกันคุณภาพได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- การกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
- วางแผนการดาเนินการพอประมาณกับงบประมาณที่ได้รับ
ความมีเหตุผล
- การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรอบคอบ ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดาเนินการ ไตร่ตรอง ด้วย
เหตุผล เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า
- ความกล้าหาญ

กล้าดาเนินการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด

- ความมัธยัสถ์
ด าเนิ น งานให้ พ อเหมาะสมกั บ เวลา บุ ค ลากร และ
ทรัพยากรของโรงเรียน
- ความยุติธรรม

ต้องเคารพในกติกา กฎระเบียบ

เงื่อนไขความรู้
- กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(12.1,12.2)
2) เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
(12.3) (10)
3) เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นาผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (12.4, 12.5) (9)
4) เพื่อจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (12.6)
5) เพื่อควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยงของโรงเรียน (11)
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) มีแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจาปี ใช้ในการดาเนินงานของโรงเรียน
2) มีรายงานผลการดาเนินงานประจาปี เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
3) มีแผนบริหารความเสี่ยง ดาเนินการควบคุมและลดความเสี่ยงของโรงเรียนให้น้อยลง
ด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ระบบประกัน 1. จัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
5,000
พ.ค. 60
นางประภา
คุณภาพ
2. วิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
พ.ค. 60
พรรณ
ภายใน
ของสถานศึกษา
3. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติ
พ.ค. 60
การประจาปีการศึกษา 2560
4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
พ.ค.60-มี.ค.61
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
5. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ต.ค.60-มี.ค.61
6. การประเมินคุณภาพภายในตาม
ต.ค.60, มี.ค.61
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
7. จัดทารายงานประจาปี
เม.ย.61
8. นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไป
เม.ย.61-พ.ค.62
ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
5. งบประมาณ
5,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้วัด
ด้านปริมาณ
1. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน - ประชุมชี้แจง และ แจก
- รายงานการประชุม
2. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกสาร
- คู่มือเกณฑ์และ
3. มีปฏิทินปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการ
- รวบรวมผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่
ประจาปี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โรงเรียนกาหนด
4. มีข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
เปรียบเทียบเกณฑ์ที่
- แบบรายงานผลการ
บริหารจัดการ
คาดหวังของโรงเรียนนาผล
ประเมิน
5. ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
การตรวจสอบ และ
- รายงานประเมิน
6. มีผลประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ทบทวนมาเขียนรายงาน
ตนเอง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ เผยแพร่
- รายงานประจาปี
7. มีรายงานประจาปี
- สอบถามนักเรียน และ
- แบบสอบถาม
8. มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ผู้เกี่ยวข้อง
ด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิด
การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน และ
ภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด
- รับนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาจากฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง และชุมชน

ขั้นพืน้ ฐาน

บทที่ 4
การกากับติดตามประเมินผล และรายงาน

เอกสารแบบฟอร์มการทาโครงการ งาน กิจกรรม
ประจาปีการศึกษา 2560
ธ.ศ. 1 แบบขออนุมัติโครงการ งาน กิจกรรม
ธ.ศ. 2 รายละเอียดโครงการ งาน กิจกรรม
ธ.ศ. 3 รายงานการดาเนินงาน โครงการ งาน กิจกรรม
ธ.ศ. 4 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและ ความพึงพอใจ
ธ.ศ. 5 สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ งาน กิจกรรม
ธ.ศ. 6 แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ งาน กิจกรรม
ธ.ศ. 7 ภาคผนวก ภาพกิจกรรมและหลักฐานการดาเนินงาน
แบบสรุปรายงานผลการดาเนินงานและสรุปการใช้งบประมาณโครงการประจาปี
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน

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

ลงชื่อ

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

(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
……… / ……………../ …………..

ธ.ศ.2
ถ้าเป็นตัวลูก ธ.ศ.2.1 .....
ชื่อโครงการ.............. งาน/กิจกรรม...............
ชื่อโครงการ
………………………………………………………………………
เช่น โครงการรักษ์ภาษาไทย งานวันสุนทรภู่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2556 - 2560
ไม่ใช้คาว่า มาจากโครงการ ..........
เป้าหมายที่ ............
………………………………………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่ ............
………………………………………………………………………
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ ...... ………….
เขียนระบุมาตรฐานที่ ...ประเด็นพิจารณาถ้ามีข้อย่อยให้ เขียนระบุด้วย
ใส่เฉพาะตัวเลข
ประเด็นพิจารณา .................
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี 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) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. เป้าหมาย (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์)
เป้าหมายด้านปริมาณ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมายด้านคุณภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม

วิธีการดาเนินงาน
(ระบุให้ชัดเจนทีละกิจกรรม
แบบ PDCA)

งบประมาณ
(ตาม
แผนพัฒนา)

ระยะเวลา
(ตาม
ปฏิทิน
นโยบาย)

ผู้รับผิดชอบ

5. งบประมาณ

6. ระดับความสาเร็จ

ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ ขอให้ดูที่ประเด็นการพิจารณาของมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ต้องนับร้อยละความสาเร็ จตามนั้นจากจานวนนักเรี ยน ตามระดับชั้น ร้อยละของกิจกรรม
หรื อร้อยละของครู เพื่อใช้เป็ นสารสนสนเทศสาหรับการตรวจประเมินคุณภาพอย่าง
แท้จริ ง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
(สอดคล้องตัวชี้วัดความสาเร็จด้าน
ปริมาณ และการดาเนินกิจกรรม)

วิธีการประเมิน
-การสังเกต
-ตรวจสอบวิเคราะห์

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

ด้านคุณภาพ
-สารวจ
(สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จด้าน -สอบถาม
คุณภาพ และความพึงพอใจผลการจัด
กิจกรรม)

-แบบสารวจ
-แบบสอบถาม

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ขออนุมัติ
ลงชื่อ
(.......................................................)
หัวหน้าโครงการ

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

ลงชื่อ …………………………………………
(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
…………./……………/………….

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 .................

ตารางสรุ ปข้อมูล
รายชั้นใส่ไว้ที่
ภาคผนวก

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.4เขียนระบุ)
……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………
สรุปร้อยละ..........
ระดับคุณภาพ...........
6. การประเมิน (ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 กาหนดไว้ร้อยละ 95 )
 บรรลุ
ผลการประเมิน ร้อยละ .................... ระดับคุณภาพ ................ แปลผล .................
 ไม่บรรลุ ผลการประเมิน ร้อยละ ................... ระดับคุณภาพ ................ แปลผล .................

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
.……. / …………./ ……….

สรุปแบบสอบถาม ใช้ตวั เลขที่นบั

ธ.ศ.4

ได้จากแบบสอบถามมาสรุ ปใส่ จะใส่
เป็ นจานวนนับ หรื อ ค่าระดับก็ได้

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ
โครงการ กิจกรรม.......................................
ระหว่างวันที่ ...................................
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดาเนินงานของกิจกรรม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้
เครื่ องมือที่ใช้สอบถาม เรี ยกว่า
5
หมายถึง ดีเยี่ยม
4
หมายถึง ดีมาก
แบบสอบถาม ใช้  ตามระดับค่า
3
หมายถึง ดี
2
หมายถึง พอใช้
ความพึงพอใจ
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

ธ.ศ.5

รายรับ – รายจ่าย โครงการ งาน กิจกรรม..............................
ระหว่างวันที่ ....................................................
รายละเอียดการใช้จ่าย
รายรับ
รายการ

รายจ่าย
จานวนเงิน

รวมเงิน

รายการ

จานวนเงิน

รวมเงิน

หักแล้ว  คงเหลือ  จ่ายเกิน จานวน.....................บาท (................................................................)
ลงชื่อ
(
)
ผู้รับผิดชอบโครงการ งาน กิจกรรม....
รับทราบ
ลงชื่อ
(
)
หัวหน้ากลุ่มงาน......................
…………./…………../………

รับทราบ
ลงชื่อ
(บาทหลวงธาดา
พลอยจินดา)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
…………./…………../………

ธ.ศ.6 ให้ใช้แบบฟอร์มที่ห้องธุรการ
เขียนด้วยลายมือ เสนอเบิกผ่านครู อารยา
ก่อนนาเสนอให้ผบู ้ ริ หารอนุมตั ิ
ใช้สาหรับปฏิบตั ิงานเท่านั้น ไม่ตอ้ งใส่ ใน
เล่มโครงการ
ไม่ใช้การพิมพ์แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ โรงเรียนธีรศาสตร์

ธ.ศ.6

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

ภาคผนวก
หลักฐาน และรูปภาพกิจกรรม

ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์

ธ.ศ.7
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2560
กลุ่มงาน...........
1. โครงการ...............
1) ระยะเวลาดาเนินงานตามแผนฯ .......................
เป้า มฐ.การศึกษา
หมาย ขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2559
ที่

ว.ด.ป.
ที่ดาเนินการ

โครงการ งาน กิจกรรม

สะท้อนอัตลักษณ์
2) จุดเด่น ( หากมีหลายงานต้องระบุทีละงาน ให้ครบทุกงาน)
3) ปัญหา อุปสรรค
4) แนวทางในการพัฒนา

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ ระดับ แปลผล
คุณภาพ

งบประมาณ
รัฐบาล
ผู้
โรงเรียน
ปกครอง

รวมจ่าย

คงเหลือ/
จ่ายเกิน

ผู้รับผิดชอบ

สาหรับสรุ ปส่งให้กลุ่มงานงบประมาณ

รายงานการใช้งบประมาณโครงการ งาน กิจกรรม กลุ่มงานบริหาร...................................
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

โครงการ งาน กิจกรรม

ปีการศึกษา …………….
งบประมาณ

รัฐบาล

ผู้ปกครอง

ใช้จริง

คงเหลือ/
-ใช้เกิน

โรงเรียน

รวม
สรุปงบประมาณ

ลงชื่อ

.
(

)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร...............................
......../........../.........

วิธีการกากับติดตามประเมินผล และรายงาน
การประเมินระดับคุณภาพงาน โครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี

ประเด็นการพิจารณา
การให้คะแนนและระดับคุณภาพโครงการ/งาน/กิจกรรมของสถานศึกษา จะต้องสามารถทาได้ถูกต้องเป็น
แนวทางเดียวกัน สรุปภาพรวม ได้ดังนี้

1. การคานวณคะแนนและระดับคุณภาพของโครงการ/งาน/กิจกรรม ด้านปริมาณ โดยใช้สูตร
ร้อยละด้านปริมาณ =

จานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  100
จานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

2. การคานวณคะแนนและระดับคุณ ภาพของโครงการ/งาน/กิจกรรม ด้านคุณ ภาพ (ความพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง)
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. การแปลผลคุณภาพการดาเนินงาน โครงการ/ งาน/กิจกรรม หรือระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ
90.00
75.00 – 89.99
60.00 – 74.99
50.00 – 59.99
00.00 - 49.99

ระดับคุณภาพ
ทศนิยม
จานวนเต็ม
4.50 - 5.00
5
3.75 - 4.49
4
3.00 – 3.74
3
2.50 - 2.99
2
0.00 - 2.49
1

แปลคุณภาพ
ความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
มากที่สุด
ดีเยี่ยม
มาก
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
น้อย
พอใช้
น้อยที่สุด
ปรับปรุง

4. การประเมินระดับคุณภาพการดาเนินงานโครงการ/ งาน/กิจกรรม
ประเด็นการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.

มีการจัดทาโครงการ/งาน/กิจกรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
มีการประชุมดาเนินการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ กาหนดวันเวลาชัดเจน
มีการติดตามตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มีการสรุปผลการดาเนินงานว่าบรรลุ/ไม่บรรลุ ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
มีการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ/งาน/กิจกรรมและนาผลไปใช้อย่างชัดเจน

ระดับคุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

5
4

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

3
2
1

การกากับติดตาม
1. ปรับปรุงเครื่องมือควบคุมกากับการปฏิบัติงาน โครงการ /งาน/ 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 การดาเนินงานและผลการดาเนินงานเพื่อนาข้อมูลใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานโดยจัดทาเอกสารประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกขั้นตอน
1.2 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี และเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
2. ตรวจสอบคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้ประเมินจาก สมศ.

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

แบบกากับ ติดตาม ประเมิน
ธ.ศ. 1
ธ.ศ. 2
ธ.ศ. 3
ธ.ศ. 4
ธ.ศ. 5
ธ.ศ. 6

แบบขออนุมัติโครงการ
รายละเอียดโครงการ
รายงานสรุปประเมินผลการปฏิบัติ โครงการ งาน กิจกรรม
สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและ ความพึงพอใจ
สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ งาน กิจกรรม
แบบเสนอจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ธ.ศ. 7 สรุปรายงานผลการดาเนินงานและสรุปการใช้งบประมาณโครงการประจาปีการศึกษา

โครงการ/งาน/กิจกรรม.........

(Font TH SarabunPSK ขนาด 28 ตัวหนา)

ระดับ........... (ถ้ามี) ปีการศึกษา ..................
ระยะเวลาในการดาเนินการ ..........................
ผู้รับผิดชอบโครงการ
....................................................

รูป
แบบหน้าปกส่งงานเมื่อจบโครงการ งาน กิจกรรม
ไม่ต้องใช้คาว่า”รายงาน...”

เป้าหมายที่ ….
ยุทธศาสตร์ที่ …..
มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ ...
ประเด็นพิจารณาที่ .......
แผนภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ ...... โครงการกิจกรรมที่ .....

กลุ่มงานบริหาร…………………..
โรงเรียนธีรศาสตร์ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ในเล่ม ประกอบด้วย
ธศ.1
ธศ.2 หรือ ธ.ศ.2.....
ธ.ศ.3 (อย่าลืมลงชื่อให้ครบทุกที่)
ธ.ศ.4 เฉพาะแผ่นที่สรุ ป
ธ.ศ.5+ใบเสร็จ
ภาคผนวก
รูปภาพ
คาสั่ง
แบบบันทึกการทากิจกรรม
สรุ ปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ธ.ศ.6 แยกออกมานอกเล่ม
ครูอารยาเป็ นผูเ้ ก็บ สาหรับสรุป
งบประมาณทีใ่ ช้จ่าย

ตัวอย่ างหน้ า ปก

โครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์
งานพิธีบูชาขอบพระคุณ
ปีการศึกษา 2560
ระยะเวลาในการดาเนินการ 22 พฤษภาคม 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพนิดา นิ่มนุช

ไม่ ต้องปรับเป็ นคาว่ า มาตรฐานที่ และ ตัวบ่ งชี้ แล้ว
เป้าหมายที่ 2

ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 8

เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ

Copy จากหัวโครงการนับจากบรรทัด

ยุทธศาสตร์ที่ 9

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

เป้าหมายที่ 14

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์

แผนพัฒนา จนถึงบรรทัดแผนปฏิบตั ิงาน
อภิบาล ฯ

ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 62

จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 63

ผลการดาเนินงาน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ต.ค. 2559
มาตรฐานที่ 5

การจัดการศึกษาคาทอลิก

ประเด็นพิจารณา

ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก

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

กลุ่มงานจิตตาภิบาล
โรงเรียนธีรศาสตร์ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

