
บทท่ี 1 
 

ภาพรวมของโรงเรียน 
 

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

อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี    สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน    
โทรศัพท์ 032-743192 , 032-371041, โทรสาร 032–743192   
e-mail   theerasartt9@gmail.com    
website :  www.theerasart.ac.th      
 1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้ง วันที่ 17 พฤษภาคม 2512 
 1.3 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.4 เนื้อที่ 30 ไร่ 16 งาน 1 ตารางวา 
 1.5 เขตพื้นที่บริการ   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี   เขต 2 

1.6 ประวัติย่อของโรงเรียน 
โรงเรียน ธีรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขท่ี 37/3 หมู่ 16  ถนน แสงชูโต ต าบลท่าผา  อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0 3274 3192,  0 3237 1041  
โทรสาร 0 3274 3192   e-mail : theerasartt9@gmail.com  website : www.theerasart.ac.th   

ได้รับอนุญาตเปิดท าการสอนตั้งแต่วันที่ 17  พฤษภาคม  2512   ระดับชั้น  อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ใบอนุญาตเลขที่ 1/2512  ลงวันที่ 4  กรกฎาคม  2512  และได้รับอนุญาตเปิดท าการสอนสอน
ระดับชั้น  อนุบาล ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ใบอนุญาตเลขท่ี 6/2523  ลงวันที่ 23  กรกฎาคม 2523    
เนื้อท่ี 30 ไร่ 2 งาน  1 ตารางวา   

โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นโรงเรยีนในเครือคาทอลิกสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เขตราชบุรี (โรงเรียนใน
เครือคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี) เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต 2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอนประเภทสามัญศึกษา ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   

สังฆมณฑลราชบุรี โดยมุขนายกเปโตร คาเร็ตโต มีนโยบายย้าย “โรงเรียนไพบูลย์วิทยา” ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณวัด
คาทอลิกแม่พระเป็นที่พ่ึง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มาอยู่ที่บริเวณวัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์ใน
พระวิหาร ลูกแก ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนธีรศาสตร์” โดยมอบหมายให้
บาทหลวงเซี่ยงเก็ง มุ่ยเส็ง ด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนซึ่ง “อักแนสประชุม วังตาล” ไดถ้วายที่ดินให้กับสังฆมณฑล
ราชบุรี และ “เทเรซา ช้อย แสงเทียน” ได้ถวายเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรก ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนระดับ
ประถมศึกษาแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ในปีการศึกษา 2512 มีจ านวนนักเรียน 248 คน ครู 9 
คน และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย แสงเทียน)  
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ปีการศึกษา 2513 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  
ปีการศึกษา 2514 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบสหศึกษา  
ปีการศึกษา 2517 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับอนุบาล 1-2  
ปีการศึกษา 2519 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  
                       (อาคารอักแนสประชุม วังตาล)  
ปีการศึกษา 2523 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 3 เป็นอาคารคอนกรีตชั่วคราว ชั้นเดียว  
                       (อาคารยุพิน จิตต์เจริญ) 
ปีการศึกษา 2526 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  
                       (อาคารยอแซฟ)  
ปีการศึกษา 2528 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 5 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  
                       (อาคารยวงบอสโก)  
ปีการศึกษา 2531 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย แสงเทียน) และอาคารเรียน 
                       หลังที่ 5 (อาคารยวงบอสโก) จากอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริม 
                       เหล็ก 3 ชัน้  
ปีการศึกษา 2532 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนซึ่งต่อเติมจากอาคารเรียนหลังที่ 1 และ 2 เป็น 3 ชั้น ได้รับ 
                       อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเปิดท าการสอนก่อนประถมเป็นอนุบาลปีที่ 1-3  
ปีการศึกษา 2535 รื้อโรงพลศึกษาหลังเล็กเพ่ือก่อสร้างห้องสมุดมาตรฐาน เป็นอาคารถาวรชั้นเดียว เสร็จ 
                       สมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2536  
ปีการศึกษา 2536 ปรับพื้นที่ข้างสนามฟุตบอลด้านหลังโรงเรียนติดคลองชลประทาน และท าการ  
                       ก่อสร้าง โรงยิมเนเซี่ยม ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสังฆมณฑลราชบุรี  
ปีการศึกษา 2537 เริ่มรื้อห้องน้ าอาคาร 3 ซึ่งเป็นอาคารอนุบาล เพ่ือสร้างสระว่ายน้ า และอาคาร8 เหลี่ยม เพ่ือ 
                       ใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์  
ปีการศึกษา 2538 ปรับห้องสมุดประถมเป็นห้อง Computer ระดับมัธยม ส่วนห้อง Computer เดิมใช้ 

เปิดสอนระดับประถม 1-6  
ปีการศึกษา 2539 จัดท าป้ายโรงเรียนข้างถนนแสงชูโต โดยท าเป็นป้ายมีฐานเป็นเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงถาวร 

รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง  
ปีการศึกษา 2540 ท าหลังคากันแดด กันฝนบริเวณอาคารยวงบอสโก อาคาร 8 เหลี่ยม และสระว่ายน้ า รวมทั้งการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการท างานของครู  
ปีการศึกษา 2541 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน โรงอาหาร รวมทั้งการสร้างสนามเด็กเล่น

ส าหรับนักเรียนและปรับปรุงอาคารสถานที่ส าหรับนักเรียนอนุบาล  
ปีการศึกษา 2542 ปรับปรุงห้องสุขาห้องสมุด ห้องประชุม รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน 

หลังที่ 6 (อาคารอันนา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เป็นอาคารอนุบาล 1 และห้องศูนย์
การเรียนรู้อนุบาล และได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 9,523 คน และสร้างบ้านพัก
รับรอง 2 ชั้น ส าหรับเป็นที่พักบุคลากรของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2542 มีการก่อตั้งชมรม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรศาสตร์ด้วย 



ปีการศึกษา 2543 สร้างสนามเด็กเล่นเพ่ิมเติม และด าเนินการเช่าที่ดินของการทางรถไฟเพ่ือน าไปสร้างแปลงเกษตร
ด้านหน้าโรงเรียนติดทางรถไฟเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  

ปีการศึกษา 2544 ปรับปรุงวงโยธวาฑิตของโรงเรียน โดยการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพ่ิมเติม  
ปีการศึกษา 2545 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมส าหรับนักเรียน และครู  
ปีการศึกษา 2546 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้เข้าตรวจ

เยี่ยม รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2547 ทั้งด้านผู้เรียน ด้าน ครูผู้สอนและด้าน
ผู้บริหาร ผลการประเมินคือมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ทุกมาตรฐาน ทั้ง ระดับก่อนประถมศึกษา 
(ปฐมวัย) และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ปีการศึกษา 2549 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้เข้าตรวจ
เยี่ยมรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 25 ธันวาคม 2549 ผลการตรวจเยี่ยม คือ ผลการ
จัดการเรียนของโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ทุกมาตรฐาน ทั้งระดับก่อน
ประถมศึกษา (ปฐมวัย) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา 2550 สร้างหลังคาด้านหน้าสระว่ายน้ า และหลังคาเชื่อมระหว่างห้องสมุดกับอาคารอักแนส  
ปีการศึกษา 2551 จัดสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น(อาคารเปาโล) เพื่อเป็นห้องประกอบการต่างๆและห้องประชุม  
                       สร้างห้องน้ าหญิงสร้างห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถม และห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมใหม่ 
ปีการศึกษา 2552 ท าหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารยอแซฟกับอาคารอักแนส เพ่ือรองรับส าหรับเป็นโรงอาหารและ 
                       ลานท ากิจกรรมส าหรับอนุบาล  
ปีการศึกษา 2553 ปรับปรุงและสร้างสุขาอนุบาล รวมทั้งการปรับปรุงห้องสมุด การติดตั้งโปรแกรมรองรับการ 
                       ยืมคืนหนังสือและโปรแกรมการเข้าออกของนักเรียนอนุบาลด้วยระบบบาร์โค้ด  
ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
                       รวมทั้งการก าหนด ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน และสร้างหลังคาโดม 
                       ระหว่างอาคารเทเรซาและอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 5,000,000 บาท  
                        ในปีเดียวกันนี้บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ได้ย้ายออกจากต าแหน่ง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต- 
                        ผู้อ านวยการ และบาทหลวงปิติศักดิ์ ได้ย้ายออกจากต าแหน่งผู้จัดการ 
ปีการศึกษา 2555 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ได้ย้ายเข้ามารับต าแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและ 
                       ผู้อ านวยการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงห้องน้ าครูชาย-หญิง  
                       และห้องน้ านักเรียนชาย-หญิง ด้วยงบประมาณ 2,100,000 บาท ปรับปรุงบริเวณเวที 
                       หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
                       (องค์การมหาชน)(สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยม รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555 ผล 
                       การตรวจเยี่ยม คือ ผลการจัดการเรียนของโรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดี 
                       เยี่ยมทั้งระดับก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 36 ตัว ครอบคลุมภายในและภายนอก 
                       บริเวณหน้าโรงเรียน ในปีนี้มีจ านวนครู 113 คน และนักเรียนจ านวน 2,305 คน โดยมี 
                       บาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ า ติดตั้งสไลเดอร์สระอนุบาล และสระใหญ่พร้อม 



                       หลังคา ด้วยงบประมาณ 4,500,000 บาท ปรับปรุงห้องน้ าอนุบาล2-3 และอ่างล้างมือ ด้วย 
                       งบประมาณ 700,000 บาท จัดซื้อเครื่องเล่นอนุบาลและปรับปรุงบริเวณสนามเล่น ด้วย 
                       งบประมาณ 583,300 บาท ในปีนี้มีจ านวนครู 113 คน มีจ านวนนักเรียน 2,280 คน โดยมี 
                       บาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 
                       ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงห้องน้ าครูชาย – หญิง ห้องน้ านักเรียนชาย-หญิงระดับประถม  
                       และระดับปฐมวัย ปรับปรุงที่ล้างหน้า – แปรงฟันและล้างมือระดับปฐมวัย สร้างสนามเด็ก 
                       เล่นระดับปฐมวัยปีที่ 2 – 3 เพ่ิมเติม จัดซื้อโต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
                       ระดับปฐมวัย จ านวน 42 ชุด จัดท าห้องเรียนต้นแบบ Model Classroom สาระ 
                       ภาษาต่างประเทศ 1 ห้องเรียน จัดสร้างห้องอาหารระดับอนุบาล เปิดการเรียนการสอน  
                       Intensive English Program ทุกระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนได้สร้างหลังคาเชื่อมต่อจากหลังคาโดมไปชนกับอาคารยวงบอสโกและอาคารอักแนส  
                       พร้อมเวที ด้วยงบประมาณ 4,000,000 บาท ทาสีอาคารเทเรซา อาคารยวงบอสโก และ 
                       อาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 300,000 บาท ปูพื้นกระเบื้องด้านหน้าอาคารอักแนส ด้วย 
                       งบประมาณ 350,000 บาท และได้ปรับปรุงห้องเรียนเตรียมอนุบาล และห้องสุขา ด้วย 
                       งบประมาณ 150,000 บาท โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  
                       ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ด าเนินการทาสีอาคารยอแซฟ และอาคารอันนา ด้วยงบประมาณ 80,000 บาท   
                       สร้างหลังคาหน้าอาคารอันนา ชั้นอนุบาล 1 ด้วยงบประมาณ 655,000 บาท  ปูกระเบื้อง 
                       หน้าห้องน้ าหญิงบริเวณข้างห้องวิชาการมัธยม ด้วยงบประมาณ 120,000 บาท  สร้างหลังคา 
                       ทางเดินประดูอนุบาล , ป้ายชื่อโรงเรียนเหนือประตูอนุบาล และหลังคาข้างห้องสมุด ด้วย 
                       งบประมาณ 1,200,000 บาท ท าท่อระบายน้ าด้านหลังอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ  
                       70,000 บาท  ปรับปรุงต่อเติมหลังคาหน้าห้องดนตรี ด้วยงบประมาณ 150,000 บาท และ 
                       จัดซื้อตู้เก็บของในห้องเรียนชั้นอนุบาลทุกห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 575,000 บาท  โดยมี 
                       บาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้อมูลครู บุคลากร และข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลผู้บริหาร    

 
ปีการศึกษา ชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

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

2555-ปัจจุบัน    บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  และผู้อ านวยการ 

 

ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล     บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา 

 โทรศัพท์   032-743192                      e-mail  theerasartt9@gmail.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด      ประกาศนียบัตรบัณฑิต      สาขา   วิชาชีพครู 
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2555  จนถึง  ปัจจุบัน  เป็นเวลา  6  ป ี -  เดือน 
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ข้อมูลครูและบุคลากร  (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2560) 
ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
งาน 

ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน 
ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา 

1 บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา 53 5 

แทนผู้รับ
ใบอนุญาต 
ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู คริสต์ศาสนา 120 

2 นางปทิตตา   พงษ์ศิริ 43 20 คร ู คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ทุกวิชา ป.1 24 

3 นางสาวลัดดา    ยางม่วง 55 30 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกวิชา ป.1 21 

4 นางพรรณทิพย ์   ยิ้มประเสริฐ 57 28 คร ู คบ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ศิลปะ ป.1 24 

5 นางนงลักษณ ์  สุวรรณประเสริฐ 48 23 คร ู คบ. สุขศึกษา ทุกวิชา ป.1 20 

6 นางอัญชลี    ยังด ี 42 20 คร ู คบ. วัดผลการศึกษา คณิตศาสตร ์ 21 

7 นางนฤมล   บุญนาค 53 9 คร ู คบ. การประถมศึกษา วิทยาศาสตร ์ 21 

8 นางจุฑาวรรณ         เพิ่มสาย        41 17 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ 24 

9 นางทิพย์วรรณ    สายบัวทอง 55 21 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย 30 

10 นางสุดารตัน ์    ชาญเฉลิมชัย 59 21 คร ู คบ. เทคโนฯการศึกษา คณิตศาสตร ์ 30 

11 นางนัยนา    วงศ์ยศสริิโสภา 45 22 คร ู คบ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 18 

12 นางสาวนิรัตนดา   ตันตระกูล 56 28 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร ์ 30 

13 นางสาวสุจิวรรณ   ช่ืนหุ่น 26 2 คร ู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  30 

14 นางจิราภร     พงศ์ลักษมาณา 44 21 คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 30 

15 นางรังสิมา    บุญสม 47 22 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู คณิตศาสตร ์ 24 

16 นางสาวรุ่งอรุณ   ประดิษฐ์กุล 56 23 คร ู คบ. อุตสาหกรรมศลิป ์ สังคมศึกษา  24 

17 นางดุษณีย ์   ประทุมศริ ิ 34 7 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู การงานอาชีพ 40 

18 นางสาวสุคนธา    สุทธิศิรมิงคล 44 21 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู วิทยาศาสตร ์ 24 

19 นางสาวฐิตินันท์    บวรเลิศสกุล 39 9 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู คณิตศาสตร ์ 42 

20 นางเสาวลักษณ ์  อยู่สถิตย ์ 53 26 คร ู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  30 

21 นางสาวอลิสา   กุดาศร ี 26 1 คร ู ศศ.บ. นาฏศิลปไ์ทย นาฏศิลป ์ 18 

22 นางพรรษา    ขันธ์เครือ 48 25 คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 38 

23 นางสาวมัณฑนา  พงษ์พินิจภิญโญ 45 23 คร ู คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์ 24 

24 นางสาวปัทมา   คล้ าเจริญ 33 10 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 36 

25 นายสุวัฒน ์   วงษ์พานิช 45 5 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู สังคมศึกษา  102 



ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
งาน 

ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน 
ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา 
26 นางจรูญลักษณ ์      สุวคันธกุล 56 33 คร ู ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 75 

27 นายบุญลาภ    กลิ่นอุบล 48 25 คร ู คบ. เทคโนฯการศึกษา วิทยาศาสตร ์ 36 

28 นางธิชญา    จิตต์เจริญ 57 29 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู สังคมศึกษา  54 

29 นางวรรณวล ี   อารมย์สุขโข 47 22 คร ู คบ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 42 

30 นางสาวโชคสกลุ    ปานดี 39 7 คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 6 

31 นางสาวจรสั    จงจอหอ 59 21 คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 

32 นางศรีไพร    หนูเกต ุ 45 21 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 54 

33 นางสาวพัชรินทร ์  วาณิชพิเชียร     50 7 คร ู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  54 

34 นางบุญจันทร ์   สร้อยสมุทร 54 24 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 30 

35 นางสาวพิทยาภรณ ์   เห็นวิสุทธ์ิ 45 5 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ 24 

36 นางกังสดาล    เกียรติศิร ิ 55 23 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ภาษาไทย 36 

37 นางประไพ    แก้วจีน 56 32 คร ู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  42 

38 นางสุรีรตัน ์   จีนเอีย 51 28 คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ บรรณารักษ์ 20 

39 นางศิริพร   สนามภู ่ 49 22 คร ู คบ. วัดผลการศึกษา ภาษาอังกฤษ 20 

40 นายเพยาว ์   จิตเจริญทวีโชค 54 27 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู การงานอาชีพ 272 

41 นายพงศ์พันธ ์    เอกพันธ์ชัยเดช 57 34 คร ู มศ.3 - สุขพลศึกษา 48 

42 นายวรา   ขันธ์เครือ 48 24 คร ู คบ. สุขศึกษา สุขพลศึกษา 60 

43 นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์ 57 21 คร ู คบ. วัดผลการศึกษา ภาษาไทย 20 

44 นายพีระพงษ ์   สนามภู ่ 54 25 คร ู คบ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ธุรการ 20 

45 นางวิไลรตัน ์   จิตเจรญิทวีโชค 49 30 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 20 

46 นายอนันต ์   สัจจาศลี 54 25 คร ู คบ. อุตสาหกรรมศลิป ์ ว่ายน้ า 20 

47 บาทหลวงวุฒิชัย   อ่องนาวา 46 6 คร ู ศศ.บ. ปรัชญา คริสต์ศาสนา 120 

48 บาทหลวงอภิสิทธ์ิ   กฤษเจริญ 54 9 คร ู ศศ.ด. ปรัชญา คริสต์ศาสนา 120 

49 นางสาวเทียมจันทร ์  เง็กคร้อย 54 21 คร ู คบ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 30 

50 นางสาวดวงพร    พุฒจิระ 55 28 คร ู คบ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย 60 

51 นายศักดิ์ชัย    สว่างงาม 53 27 คร ู คบ. การประถมศึกษา คอมพิวเตอร ์ 60 

52 นายสมชาย    ล่าทา 49 26 คร ู คบ. พลศึกษา ว่ายน้ า 38 

53 นางสาวสุธีรา    เตี้ยมเครือ 56 28 คร ู คบ. การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 24 

54 นายพิรุฬห ์   ซังเจริญ 32 31 คร ู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู สุขพลศึกษา 24 

55 นางสุรีพร     อินทรธน ี 53 31 คร ู คบ. การประถมศึกษา การงานอาชีพ 42 



ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
งาน 

ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน 
ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา 
56 นายมนต์ชัย    คุ้นเคย 44 6 คร ู คบ. การประถมศึกษา ศิลปะ 24 

57 นายพรพจน ์  ภูส ี 39 2 คร ู ศศ.บ. จิตรกรรม ศิลปะ 54 

58 นางสาวสุมาศ    ทรัพย์เย็น 45 2 คร ู วท.บ. พืชศาสตร ์ คริสต์ศาสนา 102 

59 นางสาวทัศนีย ์  ทัศโนทัย 31 1 คร ู ป.บัณฑิต วิทยาการคอมฯ เทคโนโลย ี 24 

60 นางศรัณรตัน ์   วันเพ็ญ 34 1 คร ู ป.บัณฑิต วิทยาการจัดการ การงานอาชีพ 24 

61 นายธนิต   สุวรรณลักษณ ์ 28 2 คร ู ป.บัณฑิต วิทย์ฯการกีฬา สุขพลศึกษา 30 

62 นางสาวกุสุมนภิา   พิทักษ์สินธุ ์ 33 1 คร ู ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ จน.การเงิน 24 

 

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

งาน 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน 
ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา 

1.  นางอารยา   มนิราช 59 36 คร ู ปริญญาตร ี นาฏศิลป ์ ธุรการ 24 

2.  นายวิษณุ  เปรมนิ่ม 32 6 คร ู ปริญญาตร ี ปรัชญาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 24 

3.  นางสาวศตพร  ศรีอุทา 27 3 คร ู ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 24 

4.  นายชาคริต   ทรงต่อศรสีกุล 34 2 คร ู ศศ.บ. ดนตรสีากล ดนตร ี 90 

5.  นายประวิทย์   นพรัตน ์ 24 1 คร ู วศ.บ. ไฟฟ้าก าลัง วิทยาศาสตร ์ 30 

6.  นางสาวพนิดา   กิจเจรญิ 25 1 คร ู วท.บ. วิทยาการคอม คอมพิวเตอร ์ 72 

7.  นายวิศรุต   ปัญจลาภสกุล 24 1 คร ู ศศ.บ. คริสต์ฯศึกษา คริสต์ศาสนา 162 

8.  นางสาวรัศมี   บุญเกิด 30 1 คร ู ศศ.บ. สื่อสารมวลชน ภาษาอังกฤษ 18 

9.  นายพัฒนา   ธูปหอม 24 1 คร ู ศศ.บ. ดนตรสีากล ดนตร ี 48 

10.  นางสาวหนึ่งฤทัย   เปรมนิ่ม 26 1 คร ู วศ.บ. ปิโตรเคม ี ภาษาอังกฤษ 84 

11.  นางสาววรรณี   สร้อยแสง 37 1 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 20 

12.  นายจิรศักดิ์   อ่ าข า 25 2 คร ู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 20 

13.  MRS DINA SALOMON 49 10 คร ู ปริญญาตร ี กาประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 12 

14.  Mr.Arnulfo B.Bernal Jr. 33 8 คร ู ปริญญาตร ี กาประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 18 

15.  นางนัชชา   ฉันทตระกูลชัย 25 1 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 30 

16.  นางสาวกฤติกา  โสงขุนทด 24 1 คร ู คบ.(5ปี) ภาษาไทย ภาษาไทย 15 

17.  นางสาวสุกัญญา   สมบรูณ ์ 24 1 คร ู คบ.(5ปี) ศิลปศึกษา ศิลปะ 30 

18.  นางสาวกมลชนก   อินทร์เขาย้อย 25 1 คร ู คบ.(5ปี) ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 6 



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

งาน 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน 
ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา 

19.  นางสาวเพ็ญนภา  ไกรราษฎร ์ 33 1 คร ู ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยฯ นาฏศิลป ์ 24 

20.  นางสาววิสุดา   ขวาวอ่อน 25 1 คร ู คบ.(5ปี) พลศึกษา ว่ายน้ า 8 

21.  นางสาวสิรลิักษณ์   พลอาภา 24 1 คร ู คบ.(5ปี) ภาษาไทย ภาษาไทย 20 

22.  นางสาววรางคณา  ภีระบณุานนท์ 26 1 คร ู คบ.(5ปี) ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 20 

23.  นางสาววนิดา   จันทร์งาม 26 2 คร ู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 6 

24.  นายไพยนต์   มนริาช 61 21 คร ู คบ. พลศึกษา พลศึกษา 24 

25.  นางวัชราภรณ์   รตันพิศิฏฐ ์ 60 21 คร ู ศษ.บ. การประถมฯ วิทยาศาสตร ์ 42 

26.  นางสาวพนิดา   น่ิมนุช 60 21 คร ู คบ. อุตสาหกรรมฯ สังคมศึกษา 36 

อายุเฉลี่ยครู      42   ปี อายุงานเฉลี่ย 13  ปี 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   78 คน  คิดเป็นร้อยละ  88.64 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  10 คน  คิดเป็นร้อยละ  11.36 

 จ านวนบุคลากรสนับสนุน    2 คน คิดเป็นร้อยละ   2.41 
 ได้รับการอบรมพัฒนา           เฉลี่ยร้อยละ  38 ชั่วโมง/คน/ปี 
           นักการ/ภารโรง/ยาม                   13     คน 

บุคลากร รวมทั้งหมด ผู้บริหาร ครูผู้สอน บรรจุ ครูไม่บรรจุ ครูต่างชาติ 
ปีการศึกษา 2560 88 1 87 62 24 2 

 

 
 

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) 

33%

0%

33%

24%

9% 1%

บุคลากรครู  ปีการศึกษา 2560

รวมทัง้หมด ผูบ้รหิาร ครูผูส้อน บรรจุ ครูไมบ่รรจุ ครูตา่งชาติ



 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกจังหวัด 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น    2,338   คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
ระดับปฐมวัย  จ านวนห้องเรียน 15 ห้องเรียน  นักเรียน 537 คน  ครู 17 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล 1 5 96 78 174 35 

อนุบาล 2 5 102 91 193 39 

อนุบาล 3 5 89 81 170 34 

รวมระดับปฐมวัย 15 287 250 537 36 

อัตราส่วนจ านวนครู : นักเรียน  1: 31 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวนห้องเรียน 24 ห้องเรียน  นักเรียน 1,265 คน ครู 38 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ป.1 4 95 113 208 52 

ป.2 4 116 96 212 53 

ป.3 4 108 104 212 53 

ป.4 4 105 102 207 52 

ป.5 4 109 105 214 54 

ป.6 4 104 108 212 53 

รวม 24 637 628 1,265 53 

อัตราส่วนจ านวนครู : นักเรียน  1: 33 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวนห้องเรียน 12 ห้องเรียน นักเรียน 538 คน ครู 22 คน 

ม.1 4 108 83 191 48 

ม.2 4 91 94 185 46 

ม.3 4 91 71 162 41 

รวม 12 290 248 538 45 

อัตราส่วนจ านวนครู : นักเรียน  1: 24 

รวมระดับขั้นพื้นฐาน 36 927 876 1,803  

รวมทั้งสิ้น 52 1,214 1,126 2,340  



3. แผนที่ตั้งของโรงเรียน 

      ที่ตั้ง 37/3 หมู่ 16  ถนนแสงชูโต  ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  รหสัไปรษณีย์ 70110   

แผนที่ตั้งโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 

4.  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องประกอบ 
 

แผนผังโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 

1) อาคารเรียนจ านวน       5    หลัง  
 .   จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   36  ห้องเรียน  

                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  4 ห้องเรียน 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน  4 ห้องเรียน 



       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  4 ห้องเรียน 
                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  4 ห้องเรียน 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน  4 ห้องเรียน 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  4 ห้องเรียน 
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จ านวน  4 ห้องเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จ านวน  4 ห้องเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน  4 ห้องเรียน 

    จ านวนห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด   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 

2) อาคารประกอบจ านวน   2  หลัง 
   สระว่ายน้ า        2   สระ    
   สนามเครื่องเล่น      3     สนาม    
   สนามกีฬา    ได้แก่ 
   สนามฟุตบอล       1   สนาม 
   สนามวอลเลย์บอล      1   สนาม    
   สนามบาสเกตบอล      2   สนาม   
   สนามตะกร้อ      2   สนาม 
   สนามเทเบิลเทนนิส          10  สนาม 
   ห้องส้วมจ านวน      72    ห้อง   
   ห้องน้ าคนพิการ/ชรา      1    ห้อง    
 
 
 



5. โครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนธีรศาสตร์   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายอบรมศึกษา 

ผู้จัดการ 

ผู้รับใบอนุญาต 

มุขนายก 

กรรมการบริหารโรงเรียน 

ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ศูนย์วิชาการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง 

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

ศิลปวัฒนธรรม และเครือข่าย 

1. งานงบประมาณ และบัญชีการเงิน 
2. งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ 
3. งานวางแผนและติดตามการใช้

งบประมาณ 
 

1. งานวางแผนบุคลากรและก าหนด
ภาระงาน 

2. งานแต่งต้ังและถอดถอนบุคลากร 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

4. งานสวัสดิการขวัญและก าลังใจ 

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

เอกลักษณ์ 
 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารบุคลากร 

นางรังสิมา  บญุสม 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

จิตตาภิบาล 

นางสาวสุมาศ  ทรพัย์เยน็ 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารวิชาการ 

  นางสาวสุธีรา   เตี้ยมเครือ  

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารงบประมาณ 

นางสาวกุสุมนิภา พิทกัษ์สนิธุ ์

หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

นางจรูญลกัษณ์ สุวคันธกุล 

    หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นายเพยาว์   จิตเจริญทวีโชค 

 
1.งานอาคารเรียน อาคาร  

   ประกอบ 

2. งานสภาพแวดล้อม  

   ภายในภายนอก 

3.งานสุขาภิบาล 

4.งานพัฒนา ปรับปรุง 

   ซ่อมแซม 

หัวหน้างานกจิการนักเรียน 

    นายวรา   ขันธ์เครือ 

1. งานระเบียบวินัย 
2. งานบริการนักเรียน 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
4. ประกันอุบัติเหตุ 
5. งานสภานักเรียน 

 

 

หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

นายวิษณุ  เปรมน่ิม 

1.  งานเว็บไซด์ 

2.  งานวารสาร,จุลสาร 

3.  งานป้ายนิเทศ 

 

         หัวหน้างานธุรการ 
  นางวิไลรัตน์  จิตเจริญทวีโชค 

1. งานสารบรรณ 

2. งานบริการ ข้อมูลข่าวสาร 

3. งานทะเบียนนักเรียน 

 

 

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล 

นางศิริพร  สนามภู่ 

1. งานวัดผล 

2. งานจัดสอบ 

3. งานหลักฐานการศึกษา 

4. งานเทียบโอนผลการ

เรียน 

5. งานตรวจสอบวุฒิ 

6. รายงานการจบ 

  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 

  นายบุญลาภ   กลิ่นอุบล 

1. งานบริการชุมชน 

2. งานสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน 

3. งานชมรมผู้ปกครอง   
ครู และศิษย์เก่า 

4. งานพัฒนาสุนทรียภาพ 

 

นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน  



6  สิ่งอ านวยความสะดวก 
สิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน หน่วย 

คอมพิวเตอร์   

      1.  ใช้ในการเรียนการสอน 156 เครื่อง 

      2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 194 เครื่อง 

      3.  ใช้ในการบริหาร 38 เครื่อง 

โทรศัพท์ 42 เครื่อง 

โทรสาร 1 เครื่อง 

รถยนต์ 6 คัน 

เครื่องปรับอากาศ 65 เครื่อง 

เครื่องฉายภาพนิ่ง 3 เครื่อง 

เครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง 

กล้องวงจรปิด 40 ตัว 
 

7.  ความส าเร็จในการจัดการศึกษา 

 รางวัลสถานศึกษา 
1. เกียรติบัตร โรงเรียนธีรศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี

การศึกษา 2555  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง
ส านักงาน  โดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

2 เกียรติบัตร โรงเรียนธีรศาสตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NE) ปี
การศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง โดย 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

3 เกียรติบัตร มีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 
2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ  โดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

4 เกียรติบัตร โรงเรียนธีรศาสตร์ จังหวัดราชบุรี ได้รับการรับรองการเป็นเครือข่ายเอกลักษณ์ของชาติ 
ประเภท หน่วยงาน ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  28  พฤษภาคม 2556 

5 วุฒิบัตร โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้ผ่านการอบรมตามโครงการ พัฒนาส้วมสาธารณะ อ าเภอบ้านโป่ง  
ปี 2557  คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอบ้านโป่ง 

6 เกียรติบัตร รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  ในการประกวดแข่งขัน  To Be Number One  
Dancercise  Championship 2014  รุ่น Pre – Teenage  อายุระหว่าง 10-13 ปี  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 



7 โล่ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  ในการประกวดแข่งขัน  To Be Number One  Dancercise  
Championship 2014  รุ่น Pre – Teenage  อายุระหว่าง 10-13 ปี  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2557 

8 เกียรติบัตร โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

9 โล่เชิดชูเกียรติ  โรงเรียนธีรศาสตร์  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  โครงการสถานศึกษา
ป้องกันยาเสพติดดีเด่น  ประจ าปี 2556  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2558       ลงนามโดย พลเอก ดาว์
พงษ์   รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

10 โล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนธีรศาสตร์  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการ 

11 เกียรติบัตรเข้าร่วมแสดงผลงาน To Be Number one และ สถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข  ในการ
ประกวดแข่งขัน To Be Number one  ประจ าปี 2015  ระหว่างวันที่ 11-12  กรกฎาคม 2558 
ลงวันที่ 2 ตุลาคม  2558   

12 เกียรติบัตรผ่านประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับดีเด่น  อันดับที่ 13 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี  เขต 2    เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2558 

13 รางวัลถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ การแข่งขันเทควัน
โด  ชิงถ้วยประทานฯ โดยสมาคมกีฬา จังหวัดชัยนาท 

14 โล่รางวัล  ชนะเลิศ     การประกวด  To Be Number One  Dancercise  Championship 2016  
รุ่น Teenage  อายุระหว่าง 10-24 ปี  ระดับเขตพ้ืนที่   เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2559 

13 รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ปี
การศึกษา 2558  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 

14 เกียรติบัตรรางวัล  ชนะเลิศ     การประกวด  To Be Number One  Dancercise  Championship 
2016  รุ่น Teenage  อายุระหว่าง 10-24 ปี  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี 
เขต 2    เมื่อวันที่  15   สิงหาคม 2559    

15 โล่รางวัลสุดยอดส้วม  ระดับเขต ปี 2559 โดย กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 5 
16 โล่ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง  ดีเด่นอันดับ 1 เป็นสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559  โดย กระทรวงศึกษาธิการ 

 รางวัลผู้บริหาร 
1 บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา  เกียรติบัตร  ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นอ าเภอบ้านโป่ง  ประจ าปี 2557  

ลงวันที่ 16  มกราคม  2558  ลงนามโดยนายรุจน์ประทีป  ธรรมรพีภัทร์  นายอ าเภอบ้านโป่ง 
2 บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา  โล่เชิดชูเกียรติ  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.  ผลงานระดับดีเด่น  

โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น   ประจ าปี 2557    เมื่อวันที่ 8  มีนาคม  2559   ลงนาม



โดย  พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
   3 บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา  รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น Opec administrator  award 

2017  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 
  4 บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา  โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการ 
  5 บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา  โล่ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง  ดีเด่นอันดับ 1 เป็นสถานศึกษาท่ี

ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559  
กระทรวงศึกษาธิการ 

  6 บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา  รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น Opec administrator  award 
2017  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 

  7 บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา  เกียรติบัตรและเข็มระดับทอง ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน“รางวัล 100 ปี 
ครูดีศรีเอกชน” เมื่อ 10 กุมภาพันธ์  2561  งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 

 รางวัลบุคลากรครู 
  1 เกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศ"และ"รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2" รายการแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรีวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.1-3)  ปีการศึกษา 2560 

 เกียรติบัตร/เข็มรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มเพชร (อายุงาน 40 ปี ขึ้นไป)   งาน 100 ปี 
การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย  (จ านวน 2 คน) 

  2 เกียรติบัตร/เข็มรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง  
(อายุงาน 30-39 ปี)   งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย  (จ านวน 15 คน)  
(อายุงาน 20-29 ปี)   งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย  (จ านวน 31 คน) 
(อายุงาน 10-19 ปี)   งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย  (จ านวน 8 คน) 

  3 เกียรติบัตรบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  โรงเรียนธีรศาสตร์ ของส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560  (นางสาวสุคนธา   สุทธิศิริมงคล) 

4 เกียรติบัตรครูสอนนาน 25 ปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  ปีการศึกษา 2560 
(จ านวน 3 คน) 

  5 เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีเด่น สังฆมณฑลราชบุรี” โดยฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี   
ปีการศึกษา 2560 (จ านวน 18 คน) 

 

 รางวัลนักเรียน 

 กีฬาเทควันโด 
1 ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดชิงรายการราชบุรี โอเพ่น ครั้งที่ 

7     
          ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม            

เด็กชายณัฐภัทร   นาคขโนง 
เด็กชายนนทกร   อ่อนละมัย 



2 ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ  
          พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมา 
          คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬา  
          จังหวัดสิงห์บุรี                                 

นางสาวนฤมล แซ่ตั้น     
เด็กชายนนทกร   อ่อนละมัย 
 

3 ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไทซองคิยอง คัพ  
           ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

เด็กชายณัฐภัทร   นาคขโนง 
 

4 ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการสวนผึ้งแชมป์เปียน 
           ชิพ ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.ราชบุรี 

เด็กหญิงธัญชนก   จิตต์ประเสริฐ 

5 ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ มหาวิทยาลัย
บูรพา  
           แชมเปี้ยนชิพ ณ แปซิฟิค ปาร์ค    ศรีราชา จ.ชลบุรี 

นางสาวนฤมล แซ่ตั้น     
 

6 ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการโครงการพัฒนา
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  SPORTS  HERO แห่งชาตป
ระจ าปี 2560  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

 

เด็กชายธนาทร   เรืองสุวรรณ 
นางสาวนฤมล แซ่ตั้น     
เด็กชายโภคิน   อ้นพันธุ์ 

7 ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ”เกมนักสู้ มุ่งสู่
ฝัน” 
           ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

นางสาวนฤมล แซ่ตั้น     
เด็กชายณัฐภัทร   นาคขโนง 
เด็กชายสุคนธวา   สินสุข 

8 ได้รับเลือกเป็นตัวแทนภาค  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
           ชนิดกีฬาเทควันโด รอบคัดเลือกตัวแทนภาคท่ี 2  
           ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวันที่ 20-25 พ.ย.60  

เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ 
เด็กหญิงนฤมล แซ่ตั้น 
นายชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์ 
นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง 

9 ชนะเลิศ และ ได้เป็นตัวแทนจังหวัด   การแข่งขันเทควันโดชิง 
                  แชมป์จังหวัดในโครงการสปอร์ตฮีโร่  
                  แห่งประเทศไทย  

นางสาวนฤมล แซ่ตั้น 
เด็กหญิงนีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์ 
เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ 
เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ 
เด็กชายพสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ 
เด็กหญิงธัญชนก จิตต์ประเสริฐ 
เด็กชายโภคิน  อ้นพันธุ์ 
เด็กหญิงพรนภา นาทา 

 กีฬาว่ายน้ า 
1 ชนะเลิศ  การแข่งขันว่ายน้ า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

  ก าแพงแสน  แชมป์เปี้ยนชิพ  ครั้งที่ 3 
 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 
              2 เหรียญทองแดง    

 
 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ค้ าจุน 
เด็กชายเฉลิมเกียรติ อนันต์สถิต  



                     1 เหรียญทองแดง    เด็กชายทัตเทพ รุจิประชากร 
 

2 รองชนะเลิศอันดับ1,2  การแข่งขันว่ายน้ าโครงการชิงชนะเลิศ  
              จ.ราชบุรี ในโครงการสปอร์ตฮีโร่ แห่งประเทศไทย 

เด็กหญิงรุจิรดา รุจิประชากร 

 ด้านศิลปะ 
1 ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพครั้งที่ 18     

           ภายใต้ค าขวัญ "The Future of Peace"  
           ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี       

เด็กหญิงจีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์ 

 ด้านดนตร ี
2 รองชนะเลิศอันดับ 1   ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อ   

           ร าลึกในองค์อัครศิลปินและพระอัจฉริยภาพใน 
           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
           บรมนาถบพิต  ระดับมัธยม และประถม  
           จัดโดย โรงเจบ้วนฮกตั้ว  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี 

เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ  (มัธยม) 
เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ   (ประถม) 

3 รองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
           ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานวันเด็กแห่งชาติ  
            ณ ส านักงานเทศบาลเมืองท่าผา 

เด็กชายพุฒิเมธ ปรีชานุมาศ 
 
 

4 รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานวันเด็กแห่งชาติ 
            ณ ส านักงานเทศบาลเมืองท่าผา 

เด็กหญิงรินรดา หลอยส่วน 

 ด้านวิชาการ 
5 ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  

           (Science Show) ระดับมัธยม โดย ศูนย์
วิทยาศาสตร์   
           เพ่ือการศึกษา จ.กาญจนบุรี    

เด็กชายกฤษฎา รุ่งกระจ่าง    
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยะค าดุก  
เด็กหญิงรมย์ธีรา ขันธ์เครือ 

6 ชนะเลิศ  การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
            ระดับมัธยม โดย ศนูย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา          
            จ.กาญจนบุรี    

เด็กหญิงคริสตมาส ชวลิตบ ารุง    
เด็กหญิงพิมญาดา นิลวรรณา 
เด็กหญิงพัชรพร บุญชุ่ม 

7 ชนะเลิศ แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
           (Science Show)ระดับ ป.4-6 งานสัปดาห์    
           วิทยาศาสตร์โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  
           ศูนย์เครือข่ายวิทยาศาสตร์จังหวัดราชบุรี 

เด็กหญิงฐานิสรา เชี่ยวชาญ    
เด็กหญิงจิรวดี ศรีค า   
เด็กหญิงณัฐิยากร จันทร์เปรม 
   

8 โล่ชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
           (Science Show) ระดับมัธยม ระดับประเทศ  
           ที่จังหวัดร้อยเอ็ด  

เด็กชายกฤษฎา รุ่งกระจ่าง 
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยะค าดุก 
เด็กหญิงรมย์ธีรา ขันธ์เครือ     



9 รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับจังหวัด    
           แข่งขันตอบค าถามจากหนังสือสารานุกรมไทย   
           ระดับประถม  โดย สโมสรไลออนส์ 

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองนุ่ม    
เด็กหญิงเบญญภา วรพิทักษ์กุล 
เด็กหญิงรมิตา ธัยยาวัฒน์ 
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เกียรติบัตร เหรียญทอง 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 67  ระดับเขตพื้นที่ 
เหรียญทอง  แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 
เหรียญทอง  แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 
เหรียญทอง  แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่  ป.4-6 
 
เหรียญทอง  แข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
เหรียญทอง  แข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 
 
เหรียญทอง  แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
                (Science Show) ป.4-6 
 
เหรียญทอง  ประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6 
 
 
 
 
เหรียญทอง  ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 
เหรียญทอง  ประกวดมารยาทไทย ป.4-6 
 
เหรียญทอง  แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 
เหรียญทอง  แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย ป.1-6 
เหรียญทอง  แข่งขันขับร้องเพลงสากล  ชาย ป.1-6 
เหรียญทอง  แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-6 
เหรียญทอง  แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  หญิง ป.1-6 
เหรียญทอง  แข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ  
                (Presentation)  ป.4-6 
เหรียญทอง  การปั้นดินน้ ามัน  ระดับปฐมวัย 
 
 
เหรียญทอง  การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ 
ปฐมวัย 

 
 
เด็กชายณัฏฐพล  สุทธิธรรมพูศิริ 
เด็กหญิงจุฑามาศ  จงอักษร 
เด็กหญิงปัณฑิตา  เชื้อดี 
เด็กหญิงเบญญภา วรพิทักษ์กุล 
เด็กชายธนภัส  เจียมเจริญ 
เด็กชายภัทรพล  ฉินสุขสกุล 
เด็กชายวิพุธ เทียนวันเพ็ญ 
เด็กหญิงจิรวดี ศรีค า 
เด็กหญิงฐานิสรา เชี่ยวชาญ 
เด็กหญิงณัฐิยากร จันทร์เปรม 
เด็กหญิงกนกพิชญ์ วีระกุล 
เด็กชายฉัตรปพน ก าเนิดแจ้ง 
เด็กหญิงชนกนันท์ รุ่งเรือง 
เด็กหญิงวิลาสินี อาจปักษา 
เด็กหญิงแพรวลี ทองล่า 
เด็กหญิงกิติญาดา  ชมเดือน 
เด็กหญิงฐิตวันต์ อวยพร 
เด็กชายเตชินท์  เรืองจินดา 
เด็กหญิงจารวี  บางป้อง 
เด็กชายพุฒิเมศ  ปรีชานุมาศ 
เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ 
เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ 
เด็กหญิงธัญวลัย รวบรวม 
เด็กหญิงธมลวรรณ  ค าจันทร์ 
เด็กหญิงปฏิญญา  ประดับแก้ว 
เด็กชายวริศ สถาพรวรศักดิ์ 
เด็กหญิงศศิณา ฟักแก้ว 
เด็กหญิงศิณีนาฏร์ เซี่ยงจง 
เด็กหญิงจิรภัทร์ ชื่นหุ่น 
เด็กหญิงราชาวดี สีสงคราม 
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เกียรติบัตร เหรียญทอง   การแข่งขันทักษะวิชาการและ
สิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี  
เหรียญทอง อันดับ1   การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ  
               (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 
เหรียญทอง  การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล (ทีม3คน) ป.1-3 
 
 
เหรียญทอง อันดับ 1   การแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทูนของบน 
               ศีรษะและโยนบอล (ทีม 6 คน)  ป.1-3 
 
 
 
 
เหรียญทอง  การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย(เดี่ยว)ป.1-3
เหรียญทอง  การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว)ป.4-
6เหรียญทอง อันดับ 1การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 
 
 
เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills ชั้น ม.1-3 
เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชั้น ม.1-3 
เหรียญทอง อันดับ 3การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยค า ชั้น ม.1-3 
เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
               (Science Show) ป.4-6 
 
เหรียญทอง การแข่งขันเต้นประกอบเพลงจากหนังสือ  
               Everybody up ป.1-3 
 
 
 
 
 
 

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สังข์ทอง 
 
 
 
เด็กชายชยานนท์  บัวทอง 
เด็กชายหฤษฎ์  โสดาดี 
เด็กหญิงสวิชญา  ชูชื่นมานะกิจ 
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชัยวิเศษ 
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิการ 
เด็กชายกรณ์เกียรติ ใจซื่อ 
เด็กชายพชร  นุชเครือ 
เด็กชายธีรภัทร  ดวงภูมิเมศ 
เด็กชายนริรินนทร์  เชื่อมแช่ม 
เด็กชายจีรทีปต์  มณีรัตน์ 
เด็กชายวิศาล  ปานกลับ 
เด็กชายณัฏฐพล  สุทธิธรรมพุศิริ 
เด็กหญิงจุฑามาศ  จงอักษร 
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยะค าดุก 
เด็กหญิงรมย์ธีรา ขันธ์เครือ 
เด็กชายกฤษฎา รุ่งกระจ่าง 
เด็กชายปิยะณัฐ เหมศรี 
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย มิเกลี้ยง 
เด็กหญิงภานรินทร์  ค้าแหวน 
เด็กหญิงฐานิสรา เชี่ยวชาญ 
เด็กหญิงจิรวดี ศรีค า 
เด็กหญิงณัฐิยากร จันทร์เปรม 
เด็กหญิงนพวรรณ ตั้นมณี 
เด็กหญิงรมย์รวิน เสลานนท์ 
เด็กหญิงศุภัชชญา แสงจันทร์ 
เด็กหญิงสุวัลยา หมุ่ยเจริญ 
เด็กหญิงกรกฎ  คชคง 
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กุญชรินทร์ 
เด็กหญิงวารีกานต์  ขาวผ่อง 
เด็กหญิงบุศกน์้ าเพชร  หิรัญรุจิรัตน์ 
เด็กหญิงอิสริศา  ตันวัฒนเสรี 
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เหรียญทอง การแข่งขันเต้นประกอบเพลงจากหนังสือ  
               Everybody up ป.4-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญทอง แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย,หญิง) ป.1-6 
เหรียญทอง การแข่งขันเต้นแอโรบิกประกอบเพลง ป.1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป.4-6 
 
 

เด็กหญิงวิภาดา  ฤทัยวัฒน์ 
เด็กหญิงธนพร  แซ่เล้า 
เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตต์เจริญ 
เด็กชายภูริช  จันทร์เมฆา 
เด็กหญิงเพลงพิณ  จันทร์มา 
เด็กหญิงพรรณภัทร แพงแก้ว 
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณสุวรรณ์ 
เด็กหญิงอรัฐษร  เล้าเจริญฤทธิกุล 
เด็กชายเลอมาน แก้วเงิน 
เด็กชายภูมิภัทร์  ตั้งจิตรมณีศักดา 
เด็กชายสิรวิชญ์  เชี่ยวชาญ 
เด็กหญิงศิริพรรษา  อาโป 
เด็กชายธราธิป  ศรีสุวัฒนโนทัย 
เด็กหญิงพชรพร  บุตรเพ็ชร 
เด็กหญิงปาริฉัตร  ปิ่นเวหา 
เด็กหญิงธัญวลัย  รวบรวม 
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริเกตุ 
เด็กหญิงกิตติญา  ทองอ่ิม 
เด็กหญิงสุธาสิณี  จิตต์เจริญ 
เด็กหญิงอัจฉรา  ยินดี 
เด็กหญิงชนัญชิดา  วงค์ละคร 
เด็กหญิงนงนภัส  หอมกระจุย 
เด็กหญิงกชนันท์  ไชยเชษฐ์ 
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญสูง 
เด็กหญิงกมลชนก  จิตต์ประเสริฐ
เด็กหญิงลักษณ์ธิดา  จันทราภรณ์ 
เด็กหญิงสภัสสรา  ตันวัฒนวทิย์ 
เด็กหญิงสุภัสสร  ตันวัฒนวิทย์ 
เด็กหญิงวริศรา  ประทุมศิริ 
เด็กหญิงภัทรนันท์  ภู่เงิน 
เด็กหญิงสิรินดา  มหาชนะวงศ์ 
เด็กหญิงพลอยชมพู  แกมไทย 
เด็กหญิงศศิพิมพ์  คงทน 
เด็กหญิงพีรฉัตร บัณฑิตพรรณ 
เด็กหญิงสาธิดา  แสงเทียน 
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เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ม.1-3 
 
เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 
 
เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story 
Telling) (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 
เหรียญทอง การประกวดศิลปินรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม1-3 ชาย 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม1-3 หญิง 
เหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.1-3 
 
 
เหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ม.1-3 
เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ชั้น ม.1-3 
เหรียญทอง การแข่งขัน Science Show  ชั้น ม.1-3 
 
 
เหรียญทอง การร้องเพลงคุณธรรม  ชั้น ม.1-3 
 
 
 
 
เหรียญทองการแข่งขันร้องไทยลูกกรุง (หญิง)  ระดับชั้น ม.1-3 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล (ชาย) ชั้น ม.1-3 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล (หญิง)  ชั้น ม.1-3 
เหรียญทอง แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ชั้น ม.1-3 
เหรียญทองร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)  ระดับชั้น ม.1-3 
เหรียญทองการแข่งขันวงเครื่องลม  ระดับชั้น ม.1-3 
 
 
 
 
 
 

เด็กหญิงคริสต์มาส ชวลิตบ ารุง 
 
เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง 
เด็กหญิงปวีณนุช  จีนอิ่ม 
เด็กชายธนบดี  กิจเกตุ 
 
เด็กหญิงจีรนันท์  กรวิจารณ์ศิลป์ 
เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ 
เด็กหญิงปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์ 
 
เด็กชายภูวิศ บุญเชิด 
เด็กหญิงณัฐฐิญา พรมน้อย 
เด็กหญิงชนิตา  ดวงเพชร 
เด็กหญิงชลิษา รัตนโภคากุล 
เด็กหญิงภานรินทร์  ค้าแหวน 
เด็กชายกฤษฎา   รุ่งกระจ่าง 
เด็กหญิงรมย์ธีรา   ขันธ์เครือ 
เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ยะค าดุก 
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใบไม้ 
เด็กหญิงจุฑามาศ วงศ์เจริญศิริ 
เด็กหญิงชลัญญา  ไชยสงเคราะห์ 
เด็กหญิงนุชนาถ  กระต่ายทอง 
เด็กหญิงเฌอเอม  อินจีน 
เด็กหญิงรินรดา  หลอยส่วน 
เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ 
เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์  จันทร์ฟอง 
เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ 
เด็กหญิงปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์ 
เด็กหญิงณัฐชยา  กระแสโสม 
เด็กหญิงณัฐชา  ช่วยชูเชิด 
เด็กชายปฏิพล สุขสา 
เด็กชายภูวเดช  ดอกกลอย 
เด็กหญิงมนธิสา  กาญจนฉายา 
เด็กหญิงมัลลิกา สุขประเสริฐ 
เด็กหญิงลภัสรดา  จิตรานนท์ 
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รางวัล    เหรียญทอง  ระดับระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ  
           ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม  
        นักเรียน  ครั้งที่ 67 ระดับภาค  ณ จังหวัดนครนายก   
เหรียญทอง การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 
 
 
เหรียญทอง  แข่งขันร้องเพลงสากล  ประเภทชาย ม.1-ม.3 
เหรียญทอง แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ชาย  ม.1-ม.3 
เหรียญทอง  ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  
                (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรมม.1-ม.3 
 
 
 
 
เหรียญทอง  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  (Drawing)ม.1-ม.3 
 

เด็กชายสิทธิพันธ์  รามัญ 
เด็กชายสุทธิพจน์  ม่วงเจริญ 
เด็กชายอภิชัย  วันนิยม 
เด็กหญิงอุไรพร  แดงสี 
เด็กชายปิยะภัทร  ผ่องใส 
 
 
 
 
 
 
เด็กชายกฤษฎา   รุ่งกระจ่าง 
เด็กหญิงรมย์ธีรา ขันธ์เครือ 
เด็กหญิงรุง่ทิพย์ ยะค าดุก 
เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ 
เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ 
เด็กหญิงณัฐชยา กระแสโสม 
เด็กหญิงณัฐชา ช่วยชูเชิด 
เด็กชายปฏิพล สุขสา 
เด็กชายภูวเดช ดอกกลอย 
เด็กหญิงมนธิสา กาญจนฉายา 
เด็กหญิงมัลลิกา สุขประเสริฐ 
เด็กหญิงลภัสรดา จิตรานนท์ 
เด็กชายสิทธิพันธ์ รามัญ 
เด็กชายสุทธิพจน์ ม่วงเจริญ 
เด็กชายอภิชัย วันนิยม 
เด็กหญิงอุไรพร แดงสี 
เด็กชายปิยภัทร ผ่องใส 
เด็กหญิงกัญญารัตน์   ใบไม้ 
เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์เจริญศิริ 
เด็กหญิงชลัญญา  ไชยสงเคราะห์ 
เด็กหญิงนุชนาถ  กระต่ายทอง 
เด็กหญิงเฌอเอม  อินจีน 
เด็กชายภูวิศ  บุญเชิด 
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รางวัล    เหรียญทองแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน   
            ครั้งที่ 67   ระดับภาค และได้เป็นตัวแทน  ไป 
            แข่งขันระดับประเทศ ณ   มหาวิทยาลัย 
            ธรรมศาสตร์รังสิต 
             
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงสากล  ชาย ม.1-ม.3 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.1-ม.3 
เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.1-ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการและ  
                      สิ่งประดิษฐ์   นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
                      ภาคกลางและภาค ตะวันออกครั้งที่ 2    
                      ปีการศึกษา 2560 "100ปี  การศึกษา 
                      เอกชน ร่วมพัฒนา  การศึกษาไทย" 
เหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ป.4-6 
 
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย)ป.1-6 
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย)ป.4-6 
เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  ( Science 
Show)  ม.1-3 
 
เหรียญทองการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กม.1-3 
 
 

 
 
 
 
 
เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ 
เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ 
เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ 
เด็กหญิงณัฐชยา กระแสโสม 
เด็กหญิงณัฐชา ช่วยชูเชิด 
เด็กชายปฏิพล สุขสา 
เด็กชายภูวเดช ดอกกลอย 
เด็กหญิงมนธิสา กาญจนฉายา 
เด็กหญิงมัลลิกา สุขประเสริฐ 
เด็กหญิงลภัสรดา จิตรานนท์ 
เด็กชายสิทธิพันธ์ รามัญ 
เด็กชายสุทธิพจน์ ม่วงเจริญ 
เด็กชายอภิชัย วันนิยม 
เด็กหญิงอุไรพร แดงสี 
เด็กชายปิยภัทร ผ่องใส 
 
 
 
 
 
เด็กหญิงเบญจวรรณ   พ่วงแพ 
เด็กหญิงพชรพร   บุตรเพ็ชร 
เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ 
เด็กชายพุฒิเมธ ปรีชานุมาศ 
เด็กหญิงรมย์ธีรา ขันธ์เครือ 
เดก็หญิงรุ่งทิพย์  ยะค าดุก 
เด็กชายธนบดี  กิจเกตุ 
เด็กหญิงณัฐฐิญา พรมน้อย 
เด็กหญิงชนิตา  ดวงเพชร 
เด็กชายภูวิศ  บุญเชิด 
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รางวัล    เหรียญทองการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน   
            ครั้งที่ 67   ระดับประเทศ    
            ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 
 
เหรียญทอง  รองชนะเลิศ อันดับที่ 2    
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.1-3 
 
เหรียญทอง  รองชนะเลิศ อันดับที่ 2    
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญทอง ล าดับที่ 7       
              การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.1-ม.3 
เหรียญทอง ล าดับที่ 8  
              การแข่งขันร้องเพลงสากล ชาย ม.1-ม.3 

 
 
 
 
 
เด็กหญิงรมย์ธีรา ขันธ์เครือ 
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ยะค าดุก 
เด็กชายธนบดี  กิจเกตุ 
เด็กหญิงณัฐชยา กระแสโสม 
เด็กหญิงณัฐชา ช่วยชูเชิด 
เด็กชายปฏิพล สุขสา 
เด็กชายภูวเดช ดอกกลอย 
เด็กหญิงมนธิสา กาญจนฉายา 
เด็กหญิงมัลลิกา สุขประเสริฐ 
เด็กหญิงลภัสรดา จิตรานนท์ 
เด็กชายสิทธิพันธ์ รามัญ 
เด็กชายสุทธิพจน์ ม่วงเจริญ 
เด็กชายอภิชัย วันนิยม 
เด็กหญิงอุไรพร แดงสี 
เด็กชายปิยภัทร ผ่องใส 
 
เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ 
 
เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ 
 

 
8. อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน   
อัตลักษณ์ของโรงเรียนธีรศาสตร์  คือ “แบ่งปัน...ด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้”  
ไม้กางเขน : ความหมายของการแบ่งปัน 

การแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธีรศาสตร์  เชื่อมโยงกับไม้กางเขนซึ่งมีสองด้านที่ควบคู่กัน 
หมายถึง การเสริมสร้างตนเองควบคู่กับการแบ่งปันความดี  ความรู้และความสุขแก่คนอ่ืน
อย่างต่อเนื่อง 

แม่พระ  
 
 

: องค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของการแบ่งปัน 
แม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของการแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธีรศาสตร์ที่
เสริมสร้างและแบ่งปันความดี ความรู้ และความสุข ด้วยจิตอาสาบนพื้นฐานของความรักพระ 



 
ธงชาติไทย 

และปฏิบัติความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ 
:  ความส านึกความเป็นไทย 
การแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธีรศาสตร์เป็นการแบ่งปันด้วยจิตส านึกต่อคุณค่าและ
เอกลักษณ์ไทยภายใต้สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 

เอกลักษณ์โรงเรียนธีรศาสตร์ คือ วัฒนธรรมองค์กร ที่ว่า “ครอบครัวธีรศาสตร์ ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์  
                         มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม” “อยู่อย่างครอบครัว ท างานอย่างมืออาชีพ”  
ผลงานที่แสดงถึงวัฒนธรรมธีรศาสตร์ (ผลิตผลที่เป็นรูปธรรม) 
ระดับอนุบาล    การไหว้  เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงความผูกพันเป็นครอบครัว เป็นมิตร มีสัมมาคารวะ 
                               ต่อผู้ใหญ่ ต่อผู้คนทั่วไป 
ระดับประถม / มัธยม :   งานสาน เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ของอ าเภอบ้านโป่ง แต่เดิมเป็นงานจักสานเข่งจาก 
                               ไม้ไผ่ ได้น าสู่การบูรณาการในการเรียนการสอน  การไม่ท าลายต้นไม้ ท าให้ต้องหาวัสดุ 
                               อ่ืนมา ทดแทน ไม่ต้องตัดไม้ไผ่ งานสานเป็นผลงานที่ถ่ายทอดทางภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น      
                               ของนักเรียนชั้น ป.1 ถึง ม.3 บนพื้นฐานของคนในครอบครัว  ท าแล้วเกิดผลดังนี้ 
ด้านวัตถ ุ           ใช้วสัดุที่หาง่ายได้แก่ กระดาษ ตอก เส้นพลาสติกสังเคราะห์ 
ด้านวัฒนธรรม           การสารเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในปัจจุบันจะเริ่มหายไปกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม  
                               หากเยาวชนไทยมีความรู้ด้านนี้ ท าเองใช้เอง ในอนาคตเราก็ยังคงมีและรักษางานสาน 
                               นี้ไว้ได้ 
ด้านสังคม  เกิดการแบ่งปันวัสดุ อุปกรณ์ในการท า งานสานหนึ่งชิ้นหากมีสีสันหลากหลายประดับ 
                               ท าให้เกิดความสวยงาม น่าใช้ น่าสนใจ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  งานสานที่เป็นภาชนะใส่ของใช้ ท าให้วัสดุของสิ่งของต่างๆ มีที่เก็บสวยงาม ใช้แทน 
                               ถุงพลาสติกใส่ของ เป็นการลดขยะพลาสติก และใช้ได้ทนนาน ประหยัดพลังงานเป็น 
                               อยา่งดี 
 
9.  ทรัพยากรและงบประมาณ 
 9.1 แผนการใช้งบประมาณของโรงเรียน 
 

รายรับ งบประมาณปีการศึกษา (บาท) 
ปี 2558   ปี 2559  ปี 2560 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 31,557,537.94 32,329,084.07 32,811,466.99 

เงินนอกงบประมาณ 20,876,593.72 20,945,846.91 22,263,322.37 
เงินอื่นๆ ( ระบ ุ) - - - 

รวมรายรับ 52,434,131.66 53,274,930.98 55,074,789.36 
 

  



รายจ่าย งบประมาณปีการศึกษา (บาท) 
ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560   

งบด าเนนิการ/เงนิเดือน-ค่าจ้าง 25,583,517.85 26,774,451.84 27,202,999.20 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 25,119,105.18 24,666,537.48 26,607,099.78 
งบอื่นๆ ( ระบ ุ) - - - 

รวมรายจ่าย 50,705,623.03 51,440,989.32 53,810,098.98 
 
 9.2 แผนการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 

รายการ ข้อมูลทรัพยากร ปีการศึกษา (หน่วย) 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558  

1.คอมพิวเตอร์เพื่อส านักงาน      38     เครื่อง      36     เครื่อง      38     เครื่อง 
2.คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา     156    เครื่อง     156    เครื่อง     156    เครื่อง 
3.โทรทัศน์      38     เครื่อง      35     เครื่อง      33     เครื่อง 
4.โทรศัพท์      42     เครื่อง      42     เครื่อง      42     เครื่อง 
5.เครื่องฉายภาพนิ่ง        3     เครื่อง        2     เครื่อง        2     เครื่อง 
6.ยานพาหนะ        6     คัน        6     คัน        6     คัน 
7.กล้องวงจรปิด      40     ตัว      40     ตัว      40     ตัว 

 
 9.3 แผนการรับนักเรียน 

ระดับการศึกษา 
ปีปัจจุบัน 

ข้อมูลทรัพยากร ปีการศึกษา (หน่วย) 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558  

ก่อนประถมศึกษา 540 560 525 525 
ประถมศึกษา 1239 1275 1275 1272 
มัธยมศึกษา 553 636 636 636 
รวม 2332 2471 2433 2433 

 
 9.4 แผนการรับครูและบุคลากร 

ประเภท ข้อมูลครูและบุคลากร 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558  

ครู    
บุคลากรสนับสนุน    
อื่นๆ    

 
 



 10. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                 10.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 2560 
 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 19.75 5 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย 5 4.93 5 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจติใจ 5 4.94 5 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคม 5 4.95 5 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปัญญา 5 4.93 5 
ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 65 65 5 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 20 20 5 
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 20 20 5 
มาตรฐานที่ 7 แนวการจดัการศึกษา 20 20 5 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
                 กฎกระทรวง 

5 5 5 

   ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 5 5 
มาตรฐานที่ 9   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
                   การเรียนรู ้

5 5 5 

   ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 5 5 
มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์ และ จุดเน้น 
                    การจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 5 5 

   ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 5 5 

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏริูปการศึกษาเพื่อยกระดับ 
                   คุณภาพให้สูงข้ึน 

5 5 5 

คะแนนรวม 100 99.75 5 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  อยู่ในระดับ  5 
 
 
 
 
 
 
 
 



             10.1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

มาตรฐาน 
ผลการตรวจ 

ระดับ 
มาตรฐานที่  1    คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่   2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
มาตรฐานที่  4    ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  5   การจัดการศึกษาคาทอลิก ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2560 

 
(3)  ระดับดี 

                10.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) 
 10.2.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์  พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์  
                ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และ   
                พัฒนาสู่ความเป็นเลศิที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 97.00 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย   97.00  คะแนน  มีคุณภาพระดับ   ดีมาก 
  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 



 
10.2.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.52 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.88 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.83 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.71 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
              ส าคัญ 

10.00 
9.00 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
              สถานศึกษา 

5.00 
5.00 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา           
               และต้นสังกัด 

5.00 4.99 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
                เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 
5.00 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
               ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน                
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ 
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 
 

5.00 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม 100 90.83 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   90.83  คะแนน   มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 

  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

  
 



11. ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ 
   
    11.1  ผลการประเมินพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น 
 จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

ผลการประเมินพัฒนาการระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา 

 อนุบาลปีที่ 1 174 99.44 97.74 98.31 97.74 
    อนุบาลปีที่ 2 193 99.48 99.48 98.97 98.97 
    อนุบาลปีที่ 3 170 98.82 98.82 99.41 98.82 

 11.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

สาระการเรียนรู ้
  จ านวนนักเรียน 

(คน) 
   คะแนนเฉลี่ย              

โรงเรียน 

   คะแนนเฉลี่ย   
 สังกัด 

   คะแนนเฉลี่ย 

 ประเทศ 

คณิตศาสตร์ 211 46.37 42.06 37.12 
ภาษาไทย 211 55.76 50.30 46.58 
วิทยาศาสตร์ 211 47.55 42.18 39.12 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - 
ภาษาต่างประเทศ 211 50.24 46.65 36.34 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สาระการเรียนรู ้
  จ านวนนักเรียน 

(คน) 
   คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน 

   คะแนนเฉลี่ย 
 สังกัด 

 คะแนนเฉลี่ย 

 ประเทศ 

คณิตศาสตร์ 156 31.46 26.88 26.30 
ภาษาไทย 156 56.22 47.89 48.29 
วิทยาศาสตร์ 156 34.90 32.33 32.28 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ 156 35.50 32.92 30.45 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

2.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ( SWOT ) 
  

จุดแข็ง ( Strength  :  S ) จุดอ่อน ( Weakness  :  W ) 
ด้านการบริหารจัดการ 
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
การก ากับติดตามงาน สม่ าเสมอ ชัดเจน 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ 
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนปลอดสิ่งเสพติด และอบายมุข 

  โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีการคมนาคมสะดวก   
ด้านผู้เรียน 
ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้านภาษาอังกฤษจาก
บุคลากรต่างชาติ และผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในโปรแกรมIEP 
ผู้เรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมีรางวัลระดับระดับประเทศ 
ด้านการเรียนการสอน-คร ู
การจัดการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามศักยภาพ 
มีหลักสูตรที่หลากหลาย 
บุคลากรต่างชาติ ได้รับการยอมรับจากชุมชน 
บุคลากรครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ระบบการดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่ผู้เรียน 
จัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ผลการเรียนอ่อน 

ด้านการบริหารจัดการ 
- 
 
 
 
 
 
   ด้านผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชายังต้องพัฒนาเพ่ือให้
ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 
 
    ด้านการเรียนการสอน-ครู 
บุคลากรครูบางคนต่อสัญญาแล้วไม่ถือปฏิบัติ 

โอกาส ( Opportunity  :  O ) 
ด้านสังคมชุมชนท้องถิ่น 

อุปสรรค  ( Threat  :  T ) 
ด้านนโยบาย ภาครัฐ  กฎหมาย 

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในชุมชน 
มีสถานที่ส าคัญในท้องถิ่นสามารถพัฒนาให้เป็น แหล่งเรียนรู้  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานในชุมชนให้การสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

นโยบายของรัฐบาล การสอบบรรจุ และการรับนักเรียน 
แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นสังกัดล่าช้า เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
การสนับสนุนจากรัฐบาลต่อโรงเรียนเอกชนยังไม่เพียงพอ 
ด้านสังคม วัฒนธรรม 



ด้านผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองมีสภาพทางเศรษฐกิจมีความรู้และสังคมดี 
ผู้ปกครองมีความศรัทธาในชื่อเสียงของโรงเรียน  
ชมรมผู้ปกครองครูและ ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ค่านิยมของผู้ปกครอง การเลี้ยงดูแบบตามสมัยนิยม 
การให้บริการร้านเกม อินเตอร์เน็ต  ขาดการควบคุมทาง
กฎหมายอย่างจริงจัง 
โรงเรียนโดยรอบมีการพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน 
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2.2 วิสัยทัศน ์
 โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สู่บริบทการจัดการศึกษาไทย 4.0  และ ด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ค าอธิบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐาน 

ประกันคุณภาพ 
ภายใน 

คุณธรรม 
จริยธรรมและจิต
สาธารณะ 

บุคลากรครูทุกคนมีหน้าที่ต้องสั่งสอน อบรม  ปลูกฝัง สร้างนิสัย ให้ผู้เรียนทุกคน 
1) มีคุณธรรมพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์  คือ  ความกล้าหาญ   ความซื่อสัตย์   ความ

มัธยัสถ์   และ ความยุติธรรม 
2) รู้จักคุณธรรมจากคุณค่าพระวรสารตามระบบจัดการศึกษาคาทอลิก  
3) เป็นผู้ให้ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  “แบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้” 
4) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ฯ  8 ประการ 
5) มีค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทย 12 ประการ 

 
 

มาตรฐาน 3,4 
และ 1.2 

 
 
 

สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1) จัดบริเวณอาคารสถานที่ ห้องเรียน  ทุกพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อผู้เรียน 
2) บุคลากรครูและนักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เป็นนักอ่าน   
3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สามารถให้บริการด้านวิชาการ สถานที่และบุคลากรเพ่ือ

การศึกษาแก่ชุมชนและเครือข่าย 
 

มาตรฐาน 3,4 

บริบทการศึกษา
ไทย 4.0   

1) พัฒนาการสอนและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
2) ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ (เน้น STEM, 5 STEPs)  
3) จัดการเรียนการสอนเน้นการคิดเชิงระบบ แบบ Active  Learning 
4) จัดการบริหาร สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพ่ือบุคลากรครูในโรงเรียนใช้จัดการเรียนรู้ 

สอดคล้องบริบทการศึกษาไทย 4.0 อย่างหลากหลาย 
 
 

มาตรฐาน 3
และ 1.1 

ดี 

เก่ง 

เก่ง 



ด าเนินชีวิตใน
สังคมอย่างมี
ความสุข 
 
 

1) จัดโครงการ งาน ส่งเสริม ปลูกฝัง และสัมผัสประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ถึง  
1.1 บทบาทหน้าที่ของนักเรียนที่ดี ลูกท่ีดี และพลเมืองดี   
1.2 มีจริยธรรม และมารยาทที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ   
1.3 มีความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ   
1.4 มีความรู้ทักษะทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ และความสามารถพิเศษ  
1.5 ความตระหนัก  ทบทวน  ไตร่ตรองการใช้ชีวิตประจ าวัน   
2) จัดให้มีขวัญ ก าลังใจ ยกย่อง เชิดชู สนับสนุนผู้เป็นแบบอย่างท่ีดี 

 
 

มาตรฐาน 2 
และ 1.2 

 
2.3  พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  จัดการศึกษาตามพันธกิจ การศึกษาคาทอลิกเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ได้รับการอภิบาลด้าน
จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

3.  จัดกิจกรรม มวลประสบการณ์พัฒนาผู้เรียนได้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้
เต็มศักยภาพ 

4.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
2.4  เป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
 เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 เป้าหมายที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 เป้าหมายที่ 4   ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 เป้าหมายที่ 5   การจัดการศึกษาคาทอลิก 
 

2.5  กลยุทธ ์
 

กลยุทธ์ที่ 1    ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2    ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3    ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ  ที่สถานศึกษาก าหนด 
กลยุทธ์ที่ 4    ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 
                  รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ที่ 5    ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
                  ทางวิชาชีพ 

สุข 



กลยุทธ์ที่ 6    ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง 
                  เป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 7    ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
                  สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 8    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
                  การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 9    ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารและการบริหารจัดการ การก ากับ ติดตาม 
      ประเมินผล 
กลยุทธ์ที่ 10  ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 11  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 12  ส่งเสริมพัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี  
                 ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 13  ส่งเสริมพัฒนาการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึน้ 
กลยุทธ์ที่ 14  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก   



ส่วนที่ 3 
      การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และ โครงการ/งาน 

  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 
เป้าหมายที่ 1   
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

1)  ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ ตาม
เกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น 

2)  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4)  ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

6)  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงานหรือการท างาน 

 

1. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทฺธิ์ 8 กลุ่มสาระ 
   1.1 งานจุดเน้นกลุ่มสาระ 
   1.2 งานประเมินการอ่านเขียนและการคิดค านวณ 
   1.3 งานการสอบประเมินคุณภาพระดับชาติ  
        O-NET ชั้น ป.6, ม.3 
2. โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. โครงการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
4.โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ 
 
 

 

   
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 
เป้าหมายที่ 1   
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ  ความ 
     เป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน 

1.   โครงการธีรศาสตร์เกม 
2. โครงการอนุรักษ์วันส าคัญ 
 2.1งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
      รชักาลที่ 10 
 2.2 วันแม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ 
      นางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9 
2.3  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯรัชกาลที่ 9 



 

    ความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ 
     จิตสังคม 
    
 

2.4  วันวิสาขบูชา 
2.5  วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
2.6  วันมาฆบูชา 
2.7  วันรื่นเริง วันคริสต์มาส 
2.8  วันเด็กแห่งชาติ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 
เป้าหมายที่ 1   

คุณภาพของผู้เรียน 
(ต่อ) 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ  ความ 
     เป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
    ความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ 
     จิตสังคม 
 

3. โครงการประเพณีลอยกระทง 
4.  โครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ 

4.1 งานแบ่งปันน้ าใจ 
4.2 งานนาฏศิลป์สัมพันธ์รัก 

5.   โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
5.1 งานบริการห้องพยาบาล 
5.2 งานส่งเสริมอนามัยนักเรียน 
5.3 งานส่งเสริมสุขศึกษาในโรงเรียน 
5.4 งานส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนในโรงเรียน(ทุพโภช

นา) 
5.5 งานวันต่อต้านเอดส์ 
5.6 งานประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน 

6. โครงการคนดีศรีธีรศาสตร์ 
7. โครงการระเบียบวินัย 
8. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

8.1 งานฟังโอวาทยามเช้า 
8.2 งานวันสุดสัปดาห์ 
8.3 งานต้นกล้าพอเพียง 

9. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 
9.1 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 
9.2 งานน้องส่งพ่ี   

10.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    10.1  งานเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 

10.2  งานกิจกรรมสภานักเรียน 
11.โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน 
     โรงเรียน 
    11.1 งานวันงดสูบบุหรี่โลก 



 

    11.2 งานวันต่อต้านยาเสพติด 
11.3 งาน To Be Number One 

12. โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ 
     อบายมุข     
13. โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 
เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) การก าหนดให้มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
ชัดเจน 

 

1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการ งาน
ประจ าปี 

  
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก 
                กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 



 

เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินการ
งานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและ
หลักสูตรสถานศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานลูกเสือ  เนตรนารี 
และ ยุวกาชาด 

   2.1 งานกองลูกเสือโรงเรียนธีรศาสตร์ 
   2.2 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
   2.3 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.1 
   2.4 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.2 
   2.5 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.3 
   2.6 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4 
   2.7 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.5 
   2.8 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6 
   2.9 งานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 
         รุ่นใหญ่ 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมกิจกรรม 
     ห้องสมุด 
   3.1 งานปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด 
   3.2 งานสัปดาห์ห้องสมุด 
   3.3 งานส่งเสริมการอ่าน 
   3.4 งานปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด 
4.  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและ
หลักสูตรสถานศึกษา 
5.  โครงการส่งเสริมงานบริการแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
   5.1 งานบริการแนะแนว 
   5.2 งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
   5.3 งานวันพบผู้ปกครอง 

 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 



 

เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงาน 
    พัฒนาครูและบุคลากร 
   ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

2. โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพบุคลากร 
3. โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
4. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 
5. โครงการวันกตัญญูกตเวทีคณะผู้บริหาร 
 

 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
                อย่างเป็นระบบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 
เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) แผนและการจัดการข้อมูล 
    สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
     

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 

     1.1 งานรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศโรงเรียน 
     1.2 งานสื่อสัมพันธ์ธีรศาสตร์ 
     1.3 งานพัฒนาระบบเว็บไซต์ธีรศาสตร์ 
     1.4 งานป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
     1.5 งานบันทึกภาพกิจกรรมโรงเรียน 
     1.6 งานบัตรประจ าตัวนักเรียน 
     1.7 งานดูแลและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
                ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 



 

เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.แผนและจัดสภาพแวดล้อม 
  ทางกายภาพและสังคมที่ 
 เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี  
 คุณภาพ  

1. โครงการจัดภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียน 
2. โครงการสุขาภิบาลน้ าดื่มน้ าใช้ 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
4. โครงการอาคารเรียนอาคารประกอบ 
   4.1 งานการใช้อาคารเรียนอาคารประกอบ 
   4.2  งานส ารวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
   4.3  งานจัดท าประวัติ แผนผังห้องเรียน อาคารเรียน  
         และห้องประกอบ 
   4.4  งานการซ้อมอัคคีภัย 
   4.5  งาน 5 ส. 
   4.6  งานให้บริการกับบุคคลภายนอกภายใน 

 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
                และได้มาตรฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 
เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 

1. โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
   1.1  งานความร่วมมือระหว่างชุมชน 
   1.2  งานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองครูและศิษย์
เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ 
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ 
   2.1  งานสารบรรณ 
   2.2  งานบริการงานพิมพ์และอัดส าเนา 
   2.3  งานเบิกเงินสวัสดิการของรัฐบาลและสังฆมณฑล
ราชบุรีและ 
         ประกันอุบัติเหตุ 
   2.4  งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อ – สอบถาม 
   2.5  งานทะเบียนนักเรียน 
3. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารและการบริหารจัดการ การก ากับ ติดตาม 
                ประเมินผล 



 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 
เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.การก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา 
 

1. โครงการติดตามการด าเนินโครงการด้านงบประมาณ 
2. โครงการติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมอ่ืน 
2.1 งานติดตามการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

และค่าธรรมเนียมอ่ืน 
2.2 งานติดตามการค้างช าระค่าธรรมเนียม   

การศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน  
            ที่เกิน 1 ปีการศึกษา 
3. โครงการประชุมประเมินผลการด าเนินงาน   

  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 10  ส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 
เป้าหมายที่ 3   
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

1) 1.มีกระบวนการเรียนการสอนที่  
2)    สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี  
3)    ส่วนรว่มที่ชัดเจน 

 

1.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
2.  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู้ 
3.  โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน 
4.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
5.  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู้ 
6.  โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ CEFR 
   6.1  งานพัฒนาเพื่อยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
   6.2  งาน Intensive  English  Program 
   6.3  งาน English  Activities 
7.  โครงการครูจติอาสา Teacher  Voluntee 

 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ 11  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 
เป้าหมายที่ 3   
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

1.มีการจัดการเรียนการสอนที่ 
  ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ  
  ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

1.  โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  ปลูกความรู้ 
2.  โครงการธรรมศึกษา  ตรี  โท  เอก 
3.  โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน 
4.  โครงการทัศนศึกษา 
5.  โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
6.  โครงการรักษ์ภาษาไทย 
   6.1  งานวันสุนทรภู ่
   6.2  งานวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   6.3  งานบันทึกรักการอ่าน Love  to  learn 
7.  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
8.  โครงการเปิดบ้านวิชาการ  คาราวานความรู้ 
 
 
 

 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 12  ส่งเสริมพัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี  
                  ประสิทธิภาพ 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 



 

เป้าหมายที่ 3   
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

1.การตรวจสอบและประเมิน 
  ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
  อย่างเป็นระบบและ 
  มีประสิทธิภาพ                                
 

1. โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนและ
วัดผล 
2.1  งานวัดผล 

     2.2  งานเทียบโอนผลการเรียน 
     2.3  งานท าข้อสอบ 
     2.4  งานจัดสอบ 
     2.5  งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
     2.6  งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 13  ส่งเสริมพัฒนาการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 
เป้าหมายที่ 4   
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

1. พัฒนาการใช้ระบบประกัน 
   คุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ 
   คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี 
   ยิ่งขึ้น 

1. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 14  ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/ งาน 
เป้าหมายที่ 5   
การจัดการศึกษา
คาทอลิก 
 

1. มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล 
2. มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร 
3. มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
     แผนแม่บทของฝ่ายการ 
     อบรมการศึกษา 
4. มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 
 

1.  โครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ 
1.1  งานกองหน้าร่าเริง/พลศีล/ยุวธรรมทูต/วาย.ซี.เอส. 
1.2  งานค่ายเยาวชนคาทอลิก 
1.3  งานสอนค าสอน 
1.4  งานพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์/วันศุกร์ต้นเดือน 
1.5  งานสอนวิชาคริสต์ศาสนา 
1.6  งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 
1.7  งานสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสต

เจ้า 
1.8  งานวจนพิธีกรรมขอพรพระ 
1.9  งานพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้มีพระคุณและ

ผู้บริหารโรงเรียนที่ล่วงหลับ 
1.10 งานฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหารลูกแก 
1.11 งานสัปดาห์พระคัมภีร์ 
1.12 งานวันคริสต์มาส 

2.  โครงการสนามแพร่ธรรม 
2.1  งานอ่านพระคัมภีร์หน้าแถว 
2.2  งานเขียนจดหมายถึงแม่พระ 
2.3  งานเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย 
2.4  งานออมสินมหาพรต 
 

 
 



ส่วนที่ 4 
      การก าหนดแผนการด าเนินงาน และ งบประมาณ 

 
 แผนการด าเนินงานและงบประมาณ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมาย

ที่ 1 
คุณภาพ

ของ
ผู้เรียน 

 

1)  ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการ
คิดค านวณ ตาม
เกณฑ์ ของแต่ละ
ระดับชั้น 

2)  ความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

3)  ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4)  ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ
พัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดบัชาต ิ

1. โครงการพัฒนาการ
ยกระดับผลสัมฤทฺธิ์  
8 กลุ่มสาระ 
1.1 งานจุดเน้นกลุ่ม

สาระ 
   1.2 งานประเมินการ

อ่านเขียนและการ
คิดค านวณ 

   1.3 งานการสอบ
ประเมินคุณภาพ
ระดับชาติ O-NET 

       ชั้น ป.6, ม.3 
2. โครงการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. โครงการประเมินการ

ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4.โครงการวันแห่ง  
   ความภาคภูมิใจ 

80 83 86 90 95 กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 



 

6)  ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การ
ฝึกงานหรือการ
ท างาน 

 
 

        

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมาย

ที่ 1 
คุณภาพ

ของ
ผู้เรียน 

 

1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

2) ความภูมิใจใน 
    ท้องถิ่นและ   
    ความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ 
    ร่วมกันบน 
    ความแตกต่างและ 
    หลากหลาย 
4) สุขภาวะทาง 
    รา่งกายและ 
    ลักษณะจิตสังคม 
    
 

1. โครงการธีรศาสตร์เกม 
2.โครงการอนุรักษ์วัน 
   ส าคัญ 
2.1  งานวันเฉลิมพระ  
      ชนมพรรษา   
      สมเด็จพระ 
      เจ้าอยู่หัว  
      รชักาลที่ 10 
2.2   วันแม่ วันเฉลิม 
       พระชนมพรรษา 
       สมเด็จพระ 
       นางเจ้าสิริกิติฯ์ ใน 
       รชักาลที่ 9 
2.3  วันคล้ายวันเฉลิม 
      พระชนมพรรษาฯ 
      รชักาลที่ 9 
2.4  วันวิสาขบูชา 
2.5  วันอาสาฬหบูชา 
      และเข้าพรรษา 
2.6  วันมาฆบูชา 
2.7  วันรื่นเริง วัน 
      คริสต์มาส 

80 83 86 90 95  



 

2.8  วันเด็กแห่งชาติ 
3. โครงการประเพณี 
    ลอยกระทง 
4. โครงการแบ่งปันด้วย  
   จิตอาสาแห่งรักและ 
   รับใช ้
4.1งานแบ่งปันน้ าใจ 
4.2งานนาฏศิลป์สัมพันธ์รัก 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมาย

ที่ 1   
คุณภาพ

ของผู้เรียน 
(ต่อ) 

5) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

6) ความภูมิใจใน 
    ท้องถิ่นและ   
    ความเป็นไทย 
7) การยอมรับท่ีจะอยู่ 
    ร่วมกันบน 
    ความแตกต่างและ 
    หลากหลาย 
8) สุขภาวะทาง 
    ร่างกายและ 
    ลักษณะจิตสังคม 
    
 

5.โครงการส่งเสริม  
   สุขภาพนักเรียน 
5.1 งานบริการห้อง

พยาบาล 
5.2 งานส่งเสริม 
      อนามัยนักเรียน 
5.3  งานส่งเสริมสุข  

ศึกษาในโรงเรียน 
5.4 งานส่งเสริมสุขภาพ  
     ผู้เรียนในโรงเรียน   
     (ทุพโภชนา) 
5.5 งานวันต่อต้านเอดส์ 
5.6 งานประชุม   
     ผู้ประกอบการรถ 
     รับส่งนักเรียน 
6. โครงการคนดีศรีธีร

ศาสตร์ 
7. โครงการระเบียวินัย 
8. โครงการส่งเสริม

80 83 86 90 95  
 
 
 
 



 

คุณธรรม จริยธรรม 
8.1งานฟังโอวาทยามเช้า 
8.2งานวันสุดสัปดาห์ 
8.3งานต้นกล้าพอเพียง 
9. โครงการปัจฉิมนิเทศ

นักเรียน ม.3 
9.1งานปัจฉิมนิเทศ   
     นักเรียน ม.3 
9.2 งานน้องส่งพ่ี   
10. โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

10.1 งานเลือกตั้ง 
ประธานสภานักเรียน 

10.2 งานกิจกรรมสภา
นักเรียน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
 9) การมีคุณลักษณะ

และค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

10) ความภูมิใจใน 
    ท้องถิ่นและ   
    ความเป็นไทย 
11) การยอมรับท่ีจะอยู่ 
    ร่วมกันบน 
    ความแตกต่างและ 

11.โครงการส่งเสริม
รณรงค์ป้องกันยา
เสพติดใน 

     โรงเรียน 
    11.1 งานวันงดสูบ

บุหรี่โลก 
    11.2 งานวันต่อต้าน

ยาเสพติด 
11.3 งาน To Be 

Number One 
12. โครงการห้องเรียนสี

ขาวปลอดยาเสพติด
และ 

80 83 86 90 95  



 

    หลากหลาย 
12) สุขภาวะทาง 
    ร่างกายและ 
    ลักษณะจิตสังคม 
    
 

     อบายมุข     
13. โครงการสาน

สัมพันธ์โรงเรียนและ
ชุมชน 

 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมายที่ 

2 
กระบวน 
การบริหาร
และการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1) การก าหนดให้มี
เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

1. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
โครงการ งานประจ าปี 

80 83 86 90 95 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 



 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก 
                กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ งาน 

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมายที่ 2 
กระบวน 
การบริหาร
และการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1) การวางแผน
และด าเนินการ
งานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของ
ผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการ
อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
งานวิชาการและ
หลักสูตร
สถานศึกษา 

2. โครงการส่งเสริม
การด าเนินงาน
ลูกเสือ  เนตร
นารี และ ยุว
กาชาด 

 2.1 งานกองลูกเสือ
โรงเรียน 

 2.2 งานวันคล้ายวัน 
       สถาปนาคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ 
 2.3  งานค่ายลูกเสือ    
       - ยุวกาชาด  
         ป.1-3 
2.4 งานค่ายพักแรม

ลูกเสือ เนตร
นารี ป.4-6 

2.5 งานเข้าค่ายพัก
แรม ลูกเสือ  
เนตรนารี สามัญ 

       รุ่นใหญ ่ม.1-3 
3. โครงการพัฒนา 

คุณภาพและ
ส่งเสริมกิจกรรม 

      ห้องสมุด 
3.1 งานปฐมนิเทศ

การเข้าใช้ 

80 83 86 90 95 กลุ่มงาน 
บริหาร 
วิชาการ 



 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
  3.2 งานสัปดาห์ห้องสมุด 

3.3 งานส่งเสริมการอ่าน 
3.4 งานปรับภูมิทัศน์ 
     ภายในห้องสมุด 
4. โครงการส่งเสริม 

ประสิทธิภาพงาน 
วิชาการและหลักสูตร
สถานศึกษา 

5. โครงการส่งเสริมงาน  
บริการแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

5.1 งานบริการแนะแนว 
5.2 งานปฐมนิเทศ  
     ผู้ปกครองนักเรียน 
5.4 งานวันพบผู้ปกครอง 

     กลุ่มงาน 
บริหาร 
วิชาการ 

 

 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง  
                             วิชาชพี 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมายที่ 

2 
กระบวน 
การบริหาร
และการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1) การวางแผนและ 
ด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากร 
ให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 

1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 

2. โครงการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพ
บุคลากร 

3. โครงการเสริมสร้าง

80 83 86 90 95 กลุ่มงาน
บริหาร
บุคคล 



 

ขวัญและก าลังใจ 
4. โครงการสุขภาพด ี

ชีวีมีสุข 
5. โครงการวันกตัญญู

กตเวทีคณะผู้บริหาร 
   
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
                             อย่างเป็นระบบ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมาย

ที่ 2 
กระบวน 
การบริหาร
และการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1) แผนและการ 
    จัดการข้อมูล 
    สารสนเทศอย่าง 
    เป็นระบบ 

 

1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

1.1 งานรวบรวมและ
จัดเก็บสารสนเทศ
โรงเรียน 

1.2 งานสื่อสัมพันธ์ธีร
ศาสตร์ 

1.3 งานพัฒนาระบบ 
     เว็บไซต์ธีรศาสตร์ 
1.4 งานป้ายประชาสัมพันธ ์
      โรงเรียน 
1.5 งานบันทึกภาพ 
     กิจกรรมโรงเรียน 
1.6 งานบัตรประจ าตัว 
     นักเรียน 
1.7 งานดูแลและซ่อม   
     บ ารุงครุภัณฑ์ 
     คอมพิวเตอร์ 

80 83 86 90 95 กลุ่มงาน
บริหาร
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
                             ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมาย

ที่ 2 
กระบวน 
การบริหาร
และการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.แผนและจัด
สภาพแวดล้อม 

  ทางกายภาพและ   
  สังคมท่ีเอ้ือต่อ 
  การจัดการเรียนรู้  
  อย่างมีคุณภาพ 
 

1. โครงการจัดภูมิทัศน์
ภายในภายนอก
โรงเรียน 

2. โครงการสุขาภิบาลน้ า
ดื่มน้ าใช ้

3. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

4. โครงการอาคารเรียน
อาคารประกอบ 

4.1 งานการใช้อาคารเรียน
อาคารประกอบ 

4.2 งานส ารวจความมั่นคง
แข็งแรงของอาคาร 

4.3งานจัดท าประวัติ 
แผนผังห้องเรียน 
อาคารเรียน และห้อง

80 83 86 90 95 กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 

งานอาคาร
สถานที ่



 

ประกอบ 
4.4  งานการซ้อมอัคคีภัย 
4.5  งาน 5 ส. 
4.6  งานให้บริการกับ 
      บุคคลภายนอกและ  
      ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 
               คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมาย

ที่ 2 
กระบวน 
การบริหาร
และการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และการร่วม
รับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

1. โครงการสานสัมพันธ์ 
    บ้านและโรงเรียน 
1.1  งานความร่วมมือ

ระหว่างชุมชน 
1.2  งานคณะกรรมการ

ชมรมผู้ปกครองครู
และศิษย์เก่าโรงเรียน
ธีรศาสตร์ 

2. โครงการส่งเสริม  
   ประสิทธิภาพงานธุรการ 
2.1 งานสารบรรณ 

80 83 86 90 95 กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 

งานสัมพันธ์ 
ชุมชน 



 

2.2 งานบริการงานพิมพ์
และอัดส าเนา 

2.3  งานเบิกเงินสวัสดิการ 
     ของรัฐบาลและสังฆ 
     มณฑลราชบุรีและ 
     ประกันอุบัติเหต ุ    
2.4 งานประชาสัมพันธ์  
     ติดต่อ – สอบถาม 
2.5 งานทะเบียนนักเรียน 
3. โครงการประชุมคณะ 
    กรรมการบริหาร 
    สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารและการบริหารจัดการ การก ากับ ติดตาม 
                            ประเมินผล 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมาย

ที่ 2 
กระบวน 
การบริหาร
และการ

1.การก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

1. โครงการติดตามการ
ด าเนินโครงการด้าน
งบประมาณ 

2. โครงการติดตาม
ค่าธรรมเนียม

80 83 86 90 95 กลุ่มงาน
บริหาร

งบประมาณ 
และงาน
ประกัน



 

จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

การศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 

2.1  งานติดตามการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมอ่ืน 
2.2  งานติดตามการค้าง
ช าระค่าธรรมเนียม  
การศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน  
ที่เกิน 1 ปีการศึกษา 
3. โครงการประชุม

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน   
แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 10  ส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 



 

เป้าหมาย
ที่ 3   

กระบวน 
การจัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

1) 1. มีกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมี  

2) ส่วนร่วมที่ชัดเจน 
 

1. โครงการพัฒนาการ  
    เรียนการสอน 8 กลุ่ม 
    สาระ 
2. โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพงาน
ระบบเรียนรู้ 

3. โครงการผลิตภัณฑ์
งานสาน 

4. โครงการพัฒนาการ  
     เรียนการสอน 8 กลุ่ม 
     สาระ 
5. โครงการส่งเสริม   

ประสิทธิภาพงาน
ระบบเรียนรู้ 

6. โครงการพัฒนาการ 
เรียนรู้สู่ CEFR 

6.1 งานพัฒนาเพ่ือ 
ยกระดับการสื่อสาร  
ภาษาอังกฤษ 

6.2 งาน Intensive   
    English  Program 
6.3 งาน English   

Activities 
7. โครงการครูจิตอาสา 
  Teacher  Voluntee 
 
 
 
 
 
 

80 83 86 90 95 กลุ่มงาน
บริหาร
วิชาการ 

 
 
 



 

 กลยุทธ์ที่ 11  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมาย

ที่ 3   
กระบวน 

การจัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

1. มีการจัดการเรียน 
    การสอนที่ 
   ยึดโยงกับบริบท    
   ของชุมชนและ  

3)   ท้องถิ่นอย่าง 
4)   เหมาะสม 

1.โครงการแหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ 

2.โครงการธรรมศึกษา   
   ตรี  โท  เอก 
3.โครงการผลิตภัณฑ์ 

งานสาน 
 4. โครงการทัศนศึกษา 
5. โครงการเพาะพันธุ์ 

ปัญญา 
6.โครงการรักษ์ภาษาไทย 
6.1  งานวันสุนทรภู่ 
6.2  งานวันภาษาไทย 

แห่งชาติ 
6.3  งานบันทึกรักการ 

อ่าน Love  to  learn 
7.โครงการสัปดาห์ 

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
8.โครงการเปิดบ้าน 

วิชาการ คาราวาน
ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 83 86 90 95 กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 



 

 
 
 

 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 12  ส่งเสริมพัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี  
                               ประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมาย

ที่ 3   
กระบวน 

การจัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

1.การตรวจสอบและ   
  ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และ มีประสิทธิภาพ                                

5)  

1. โครงการพัฒนาการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงาน
ทะเบียนและวัดผล 
2.1  งานวัดผล 

     2.2  งานเทียบโอนผล  
           การเรียน 
     2.3  งานท าข้อสอบ 
     2.4  งานจัดสอบ 
     2.5  งานตรวจสอบ 
           วุฒิการศึกษา 

2.6 งานออกเอกสาร
หลักฐาน
การศึกษา 
 

80 83 86 90 95 กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 

 
 
 กลยุทธ์ที่ 13  ส่งเสริมพัฒนาการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 



 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมาย

ที่ 4   
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ

ภายในที่มี
ประสิทธิผล 

1. พัฒนาการใช้ระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ให้ดี ยิ่งขึ้น 

1. โครงการส่งเสริม  
   ระบบประกันคุณภาพ 
    ภายใน 

80 83 86 90 95 งานประกัน
คุณภาพ

และบริหาร
ความเสี่ยง 

 
 กลยุทธ์ที่ 14  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก   
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
เป้าหมาย
ที่ 5    
การจัดการ

ศึกษา
คาทอลิก 

1. มีฝ่ายหรืองานจิต
ตาภิบาล 

2. มีการบูรณาการ
คุณค่าพระวรสาร 

3. มีแผนพัฒนาที่
สอดคล้องกับ 

     แผนแม่บทของ
ฝ่ายการ 

     อบรมการศึกษา 
4. มีการจัด

บรรยากาศ
คาทอลิก 

 

1.  โครงการชุมชนศิษย์
พระคริสต์ 
1.1  งานกองหน้าร่าเริง/   
       พลศีล/ยุวธรรมทูต/  
       วาย.ซี.เอส. 
1.2 งานค่ายเยาวชน 
       คาทอลิก 
1.3  งานสอนค าสอน 
1.4  งานพิธีบูชา

ขอบพระคุณวัน
อาทิตย์/วันศุกร์ต้น
เดือน 

1.5  งานสอนวิชาคริสต์
ศาสนา 

1.6  งานพิธีบูชา
ขอบพระคุณเปิดปี

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน 
จิตตาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมายรายปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
การศึกษา 

1.7  งานสมโภชพระ
วรกายและพระโลหิต
ของพระคริสตเจ้า 

1.8  งานวจนพิธีกรรมขอ
พรพระ 

1.9  งานพิธีบูชา
ขอบพระคุณระลึกถึง
ผู้มีพระคุณและ
ผู้บริหารโรงเรียนที่
ล่วงหลับ 

1.10 งานฉลองวัดแม่พระ  
       ถวายองค์ในพระ 
       วิหารลูกแก 
1.11 งานสัปดาห์พระ 
       คัมภีร ์
1.12 งานวันคริสต์มาส 
 
2.  โครงการสนาม 
     แพร่ธรรม 
2.1  งานอ่านพระคัมภีร์

หน้าแถว 
2.2  งานเขียนจดหมายถึง

แม่พระ 
2.3  งานเพลงศักดิ์สิทธิ์

เสียงตามสาย 
2.4  งานออมสินมหาพรต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน 
จิตตาภิบาล 

 
 



ส่วนที่ 4.2 
      การก าหนดแผนงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
 

1)  ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ ตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับชั้น 

2)  ความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

3)  ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4)  ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ 

1. โครงการพัฒนาการ
ยกระดับผลสัมฤทฺธิ์  
8 กลุ่มสาระ 

1.1 งานจุดเน้นกลุ่มสาระ 
1.2 งานประเมินการอ่าน

เขียนและการคิดค านวณ 
1.3 งานการสอบประเมิน

คุณภาพระดับชาติ O-NETชั้น 
ป.6, ม.3 

18,400 18,800 19,200 20,000 20,400 กลุ่มงานบริหาร 
วิชาการ 

2. โครงการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1,000 1,400 1,800 2,200 2,600 กลุ่มงานบริหาร 
วิชาการ 

3. โครงการประเมินการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1,000 1,400 1,800 2,200 2,600 กลุ่มงานบริหาร 
วิชาการ 

4.โครงการวันแห่ง ความ
ภาคภูมิใจ 

20,000 24,000 25,000 26,000 27,000 กลุ่มงานบริหาร 
วิชาการ 



 

6)  ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการท างาน 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
 

1) คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2) ความภูมิใจใน 
    ท้องถิ่นและ   
    ความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะ 

อยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่าง  

    และหลากหลาย 
4) สุขภาวะทาง 
    ร่างกายและ 

1. โครงการธีรศาสตร์เกม 
 

60,000 61,000 62,000 63,000 64,000  

2. โครงการอนุรักษ์วันส าคัญ 
2.1  งานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ 
       เจ้าอยู่หัว รชักาลที่ 10 
2.2   วันแม่ วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ 
       นางเจ้าสิริกิติ์ฯพระ 
       ราชิน ีในรัชกาลที่ 9 
2.3  วันคล้ายวันเฉลิมพระ 
      ชนมพรรษาฯรัชกาลที่9 
2.4  วันวิสาขบูชา 

51,800 52,000 53,000 54,000 55,000  



 

    ลักษณะจิต 
    สังคม 
    
 

2.5  วันอาสาฬห บูชาและ
เข้าพรรษา 

2.6  วันมาฆบูชา 
2.7  วันรื่นเริง วัน 
      คริสต์มาส 
2.8  วันเด็กแห่งชาติ 
 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 5) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

6) ความภูมิใจใน 
    ท้องถิ่นและ   
    ความเป็นไทย 
7) การยอมรับที่จะอยู่ 
    ร่วมกันบน 
    ความแตกต่างและ 

3. โครงการประเพณี 
    ลอยกระทง 

6,000 6,500 7,000 7,500 8,000  

4. โครงการแบ่งปันด้วย  
   จิตอาสาแห่งรักและ 
   รับใช ้
4.1งานแบ่งปันน้ าใจ 
4.2งานนาฏศิลป์สัมพันธ์รัก 
 

11,000 11,500 12,000 12,500 13,000  

5.โครงการส่งเสริม สุขภาพ
นักเรียน 
 5.1 งานบริการห้อง 

16,300 16,500 16,800 17,000 17,500  



 

    หลากหลาย 
8) สุขภาวะทาง 
    ร่างกายและ 
    ลักษณะจิตสังคม 
    
 

      พยาบาล 
5.2  งานส่งเสริม 
       อนามัยนักเรียน 
5.3  งานส่งเสริม 
       สุขศึกษาในโรงเรียน 
5.4  งานส่งเสริมสุขภาพ        
      ผู้เรียนในโรงเรียน     
      (ทุพโภชนา) 
5.5 งานวันต่อต้านเอดส์ 
5.6 งานประชุม   
     ผู้ประกอบการรถ  
     รับส่งนักเรียน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 1   
คุณภาพของ

ผู้เรียน 
(ต่อ) 

9) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

10) ความภูมิใจใน 
    ท้องถิ่นและ   

6. โครงการคนดีศรีธีร
ศาสตร์ 

2,000 2,500 3,000 3,500 4,000  

7. โครงการ 
    ระเบียบวินัย 

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000  

8. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 8.1 งานฟังโอวาทยามเช้า 

47,000 47,500 48,000 48,500 49,000  



 

    ความเป็นไทย 
11) การยอมรับที่จะอยู่ 
    ร่วมกันบน 
    ความแตกต่างและ 
    หลากหลาย 
12) สุขภาวะทาง 
    ร่างกายและ 
    ลักษณะจิตสังคม 
    
 

 8.2 งานวันศุกร์สุดสัปดาห์ 
 8.3 งานต้นกล้าพอเพียง 
8.4 งานวันไหว้ครู 
8.5 งานค่ายปฏิบัติธรรม 
9.โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน ม.3 
9.1งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ม.3 
9.2 งานน้องส่งพ่ี   

4,000 4,200 4,400 4,600 4,800  

10. โครงการส่งเสริม    
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
10.1 งานเลือกตั้ง  

ประธานสภานักเรียน
10.2 งานกิจกรรมสภา 

นักเรียน 
 

4,600 4,700 4,800 4,900 5,000  
 
 
 

 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 1   
คุณภาพของ

13) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี

11.โครงการส่งเสริมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน 

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000  



 

ผู้เรียน 
(ต่อ) 

สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

14) ความภูมิใจใน 
    ท้องถิ่นและ   
    ความเป็นไทย 
15) การยอมรับที่จะอยู่ 
    ร่วมกันบน 
    ความแตกต่างและ 
    หลากหลาย 
16) สุขภาวะทาง 
    ร่างกายและ 
    ลักษณะจิตสังคม 
    
 
 

 โรงเรียน 
11.1 งานวันงดสูบบุหรี่โลก
11.2 งานวันต่อต้านยาเสพติด
11.3 งาน To Be Number  
        One 

 
12. โครงการห้องเรียนสีขาว

ปลอดยาเสพติดและ 
     อบายมุข     
 

6,000 6,500 7,000 7,500 8,000  

13. โครงการสานสัมพันธ์
โรงเรียนและชุมชน 

 

4,000 4,500 4,600 4,700 4,800  

 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3  ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 



 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 2 
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

การก าหนดให้มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 

 
 

1. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
โครงการ งานประจ าปี 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 2 
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1) การวางแผนและ
ด าเนินการงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายและ
ด าเนินการอย่างเป็น 

1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานวิชาการและหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 กลุ่มงานบริหาร 
วิชาการ 



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

รูปธรรม 
 

เป้าหมายที่ 2 
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
(ต่อ) 

2) การวางแผนและ
ด าเนินการงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายและ
ด าเนินการอย่างเป็น 
รูปธรรม 

(ต่อ) 

2.โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ลูกเสือ  เนตรนารี และ ยุว
กาชาด 

 2.1 งานกองลูกเสือโรงเรียน 
 2.2 งานวันคล้ายวัน 
       สถาปนาคณะ  
       ลูกเสือแห่งชาติ 
 2.3  งานค่ายลูกเสือและ    
       ยวุกาชาด ป.1-3 
 2.4 งานค่ายพักแรมลูกเสือ   
      เนตรนารี สามัญ ป.4-6  
 2.5 งานเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ 

เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ม.1-3 
 

10,000 12,000 13,000 14,000 15,000 กลุ่มงานบริหาร 
วิชาการ 



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3.  โครงการพัฒนาคุณภาพและ  
     ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 
3.1 งานปฐมนิเทศการเข้าใช้ 

ห้องสมุด 
3.2 งานสัปดาห์ห้องสมุด 
3.3 งานส่งเสริมการอ่าน 
3.4 งานปรับภูมิทัศน์ 
     ภายในห้องสมุด 
 

80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 กลุ่มงานบริหาร 
วิชาการ 

เป้าหมายที่ 2 
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
(ต่อ) 

การวางแผนและ
ด าเนินการงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมายและ
ด าเนินการอย่างเป็น 
รูปธรรม 
(ต่อ) 

5. โครงการส่งเสริม  
    งานบริการแนะแนวและระบบ 
    ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5.1 งานบริการแนะแนว 

5.2 งานปฐมนิเทศ  
      ผู้ปกครองนักเรียน 
5.3 งานวันพบผู้ปกครอง 

4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 กลุ่มงานบริหาร 
วิชาการ 

 
 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 



 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 2 
กระบวน 
การบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.การวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากร 

5,500 6,000 6,500 7,000 7,500  

2.โครงการพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพบุคลากร 

100,000 110,000 120,000 130,000 140,000  

3.โครงการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

600,000 610,000 620,000 630,000 640,000  

4.โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 3,000 3,200 3,400 3,500 3,600  
5. โครงการวันกตัญญูกตเวที

คณะผู้บริหาร 
20,000 25,000 30,000 35,000 40,000  

   
 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ 
                              

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ

1) แผนและการ 
    จัดการข้อมูล 
    สารสนเทศอย่าง 

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

406,000 416,000 426,000 436,000 446,000 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

งานเทคโนโลยี



 

ผู้บริหารสถานศึกษา     เป็นระบบ 
 

1.1 งานรวบรวมและจัดเก็บ
สารสนเทศโรงเรียน 

1.2 งานสื่อสัมพันธ์ธีรศาสตร์ 
1.3 งานพัฒนาระบบ 
     เว็บไซต์ธีรศาสตร์ 
1.4 งานป้ายประชาสัมพันธ ์
      โรงเรียน 
1.5 งานบันทึกภาพ 
     กิจกรรมโรงเรียน 
1.6 งานบัตรประจ าตัว 
     นักเรียน 
1.7 งานดูแลและซ่อม   
     บ ารุงครุภัณฑ์ 
     คอมพิวเตอร์ 
 
 

สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                              

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) 
ผู้รับผิดชอบ 



 

ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
เป้าหมายที่ 2 

กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.แผนและจัด
สภาพแวดล้อม 

  ทางกายภาพและ   
  สังคมท่ีเอ้ือต่อ 
  การจัดการเรียนรู้  
  อย่างมีคุณภาพ 
 

1. โครงการจัดภูมิทัศน์ภายใน
ภายนอกโรงเรียน 

190,000 190,500 191,000 191,500 192,000 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

งานอาคาร
สถานที ่

 

2. โครงการสุขาภิบาลน้ าดื่มน้ าใช้ 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
13,955,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 

4. โครงการอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

4.1งานการใช้อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

4.2งานส ารวจความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคาร 

4.3งานจัดท าประวัติแผนผัง
ห้องเรียน อาคารเรียน และห้อง
ประกอบ 

4.4  งานการซ้อมอัคคีภัย 
4.5  งาน 5 ส. 
4.6  งานให้บริการกับ 
      บุคคลภายนอกและ  
      ภายใน 

 

25,500 30,000 35,000 36,000 37,000 

กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 



 

                

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 2 
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

1. โครงการสานสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน   

1.1  งานความร่วมมือระหว่างชุมชน 
1.2  งานคณะกรรมการชมรม

ผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า
โรงเรียนธีรศาสตร์ 

4,000 4,500 4,600 4,700 4,800 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

งานสัมพันธ์ 
ชุมชน 

2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
ธุรการ 

2.1 งานสารบรรณ 
2.2 งานบริการงานพิมพ์และอัด

ส าเนา 
2.3  งานเบิกเงินสวัสดิการ 
     ของรัฐบาลและสังฆ 
     มณฑลราชบุรีและ 
     ประกันอุบัติเหต ุ     
2.4 งานประชาสัมพันธ์  
     ติดต่อ – สอบถาม 
2.5 งานทะเบียนนักเรียน 

81,000 82,000 83,000 84,000 85,000 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

งานธุรการ 



 

3. โครงการประชุมคณะกรรมการ   
บริหารสถานศึกษา 

    

4,800 5,000 5,500 6,000 6,500 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

งานธุรการ 
  
           กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารและการบริหารจัดการ การก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 2 
กระบวน 
การบริหารและ
การจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.การก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา 

1. โครงการติดตามการด าเนิน
โครงการด้านงบประมาณ 

- - - - - กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

 2. โครงการติดตามค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 

2.1  งานติดตามการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

       และค่าธรรมเนียมอ่ืน 
2.2  งานติดตามการค้างช าระ 
ค่าธรรมเนียม  การศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ที่เกิน 1 ปีการศึกษา 

 

102,000 104,000 104,000 104,000 104,000 

3. โครงการประชุมประเมินผลการ
ด าเนินงาน   แผนปฏิบัติงาน

2,000 6,000 7,000 8,000 9,000 และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 



 

ประจ าปี 
 
 

 
 

 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 10  ส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 3   
กระบวน 

การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1) 1. มีกระบวนการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี  

2) ส่วนร่วมที่ชัดเจน 
 

1. โครงการพัฒนาการ  
    เรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
ระบบเรียนรู้ 

8,000 9,000 10,000 12,000 13,000 

3. โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
4. โครงการพัฒนาการ เรียนรู้สู่ CEFR 

4.1 งานพัฒนาเพ่ือยกระดับการ
สื่อสาร  ภาษาอังกฤษ 

4.2 งาน Intensive   

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 



 

      English  Program 
4.3 งาน English   Activities 

 
5. โครงการครูจิตอาสา Voluntee 

Teacher   
   
 
 
 
 

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 

  
กลยุทธ์ที่ 11  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 3   
กระบวน 

การจัดการ
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. มีการจัดการเรียน 
    การสอนที่ 
   ยึดโยงกับบริบท    
   ของชุมชนและ  

3)   ท้องถิ่นอย่าง 
4)   เหมาะสม 

1.โครงการแหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ 

4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 2.โครงการธรรมศึกษา   

   ตรี  โท  เอก 
10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 

 3. โครงการทัศนศึกษา 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 
4. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 



 

 5.โครงการรักษ์ภาษาไทย 
   5.1  งานวันสุนทรภู ่

5.2  งานวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   5.3  งานบันทึกรักการอ่าน Love   
         to  learn 

4,000 4,500 4,600 4,700 4,800 

7.โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
   แห่งชาติ 

6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 

8.โครงการเปิดบ้าน 
วิชาการ คาราวานความรู ้
 

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 

 
 
 
 
 
 
 กลยุทธ์ที่ 12  ส่งเสริมพัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 



 

เป้าหมายที่ 3   
กระบวน 

การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1.การตรวจสอบและ   
  ประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ มี
ประสิทธิภาพ                                

5)  

1. โครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 กลุ่มงาน
บริหารงาน
วิชาการ 2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ

งานทะเบียนและวัดผล 
2.1  งานวัดผล 

     2.2  งานเทียบโอนผล  
           การเรียน 
     2.3  งานท าข้อสอบ 
     2.4  งานจัดสอบ 
     2.5  งานตรวจสอบ 
           วุฒิการศึกษา 

2.6 งานออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 
 
 
 
 

69,600 70,000 75,000 76,000 77,000 

 
 
 
 
 



 

 
 กลยุทธ์ที่ 13  ส่งเสริมพัฒนาการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 4   
ระบบการ

ประกันคุณภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิผล 

1. พัฒนาการใช้ระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี 
ยิ่งขึ้น 

1. โครงการส่งเสริม  
   ระบบประกันคุณภาพ 
    ภายใน 

3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 งานประกัน
คุณภาพและ

บริหารความเสี่ยง 

 
 กลยุทธ์ที่ 14  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก   
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมายที่ 5    
การจัดการ

ศึกษาคาทอลิก 

1. มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล 
2. มีการบูรณาการคุณค่าพระวร

สาร 
3. มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
     แผนแม่บทของฝ่ายการ 

1.  โครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ 
1.1  งานกองหน้าร่าเริง/   
       พลศีล/ยุวธรรมทูต/  
       วาย.ซี.เอส. 
1.2 งานค่ายเยาวชน 

26,000 30,000 35,000 40,000 45,000 กลุ่มงาน 
จิตตาภิบาล 



 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

     อบรมการศึกษา 
4. มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 
 

       คาทอลิก 
1.3  งานสอนค าสอน 
1.4  งานพิธีบูชาขอบพระคุณวัน

อาทิตย์/วันศุกร์ต้นเดือน 
1.5  งานสอนวิชาคริสต์ศาสนา 
1.6  งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปี

การศึกษา 
1.7  งานสมโภชพระวรกายและพระ

โลหิตของพระคริสตเจ้า 
1.8  งานวจนพิธีกรรมขอพรพระ 
1.9  งานพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึง

ผู้มีพระคุณและผู้บริหารโรงเรียน
ที่ล่วงหลับ 

1.10 งานฉลองวัดแม่พระ  
       ถวายองค์ในพระ 
       วิหารลูกแก 
1.11 งานสัปดาห์พระ 
       คัมภีร ์
1.12 งานวันคริสต์มาส 



 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ของเป้าหมายรายปี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2.  โครงการสนาม 
     แพร่ธรรม 
2.1  งานอ่านพระคัมภีร์หน้าแถว 
2.2  งานเขียนจดหมายถึงแม่พระ 
2.3  งานเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย 
2.4  งานออมสินมหาพรต 

 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5   
แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

 

1. สถานศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา 
 

 1.1  ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี 
  1.2  ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี 

  1.3  มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม 
  1.4  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  นครปฐม 
  1.5  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ่้านจอมบึง  ราชบุรี 
  1.6  ศูนย์คริสตศาสนธรรม  สังฆมณฑลราชบุรี 
  1.7  โรงเรียน 
 

 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

 
ที ่

 
ชื่อภูมิปญัญาท้องถิ่น/ 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ความช านาญ/

อาชีพ 
 

 
ให้ความรูเ้ร่ือง 

 

 
ชั้น 
 

 
จ านวน 
นักเรียน 

1 นางวรรณา   ศิริประสพ อาชีพอิสระ ขนมบัวลอย ป.1 208 
2 นางศรีไพร   นาคชฤทธิ์ แม่บ้าน ขนมครกหรรษา ป.2 211 
3 นางสาวสรัญญา   เชาว์เฉียบ แม่ค้าขนม สังขยาใบเตย ป.3 213 
4 นางนุชนาถ   ยมศรีเคน แม่บ้าน  กุหลาบใบเตย ป.4 207 
5 นางวีรวรรณ   ทุ่งสุกใส อาชีพอิสระ พวงมาลัยจากใบเตยและมะกรูด ป.5 214 
6 คุณนันทิญา ทองตระการและคณะ นวดแผนไทย การนวดแผนไทย ป.6 212 
7 นางสาวช่อทิพย์  เจริญสุข แม่บ้าน งานสาน ม.1 190 
8 นางวรรณา   งามข า แม่บ้าน ไข่นกกระทา ม.2 185 
9 นางสุนันท์   รูปสม แม่บ้าน ท าหมวกจากกล่องนม ม.3 160 
10 ดาบต ารวจหญิงวิไลลักษณ์  ยางงาม ต ารวจ ปปส หลักสูตรการป้องกันยาเสพติด ป.5 214 
   เรื่องยาเสพติดให้โทษ ป.1-.

ม.3 
1,799 

 
 3. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

1) เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 



2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จ.สมุทรสาคร 

3) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จ.กาญจนบุรี 

4) สระน  าทิพย์โกสินารายณ์ 

5) พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน 

6) วัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พ่ึง  ท่าหว้า 

7) ตลาดลูกแก 

8) วัดดงสัก 

9) แม่น  าแม่กลอง 

10) ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ 

11) สวนสนุกอินเวนแลนด์ 

12) สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ 

13) อิมแพค เมืองทองธานี (งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 

14) โรงพยาบาลส่งเสริมสาธารณสุขบ้านครก 

15) วัดดงสัก 

16) ถ  าค้างคาวร้อยล้าน วัดเขาช่องพราน 

17) ถ  าจอมพลอุทยานหุ่นขี ผึ งสยาม 

18) ถ  าฤาษีเขางู 

19) ตลาดน  าด าเนินสะดวก 

20) โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 

21) จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม 

22) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี 

23) ฟาร์มจระเข้ สามพราน  

24) วัดม่วง  อ่างทอง 

25) พระท่ีอนันตสมาคม 

26) พระบรมมหาราชวัง 

27) สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) 

28) พระราชวังบ้านปืน  เพชรบุรี 

29) โครงการพระราชด าริ  แหลมผักเบี ย 

30) โครงการในพระราชด าริ  โครงการชั่งหัวมัน 

31) พระราชวังบางปะอินทร์  พระนครศรีอยุธยา 



32) หอศิลป์  กรุงเทพมหานคร 

 

        9.1  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1) อนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน 

2) วัดน้อยประจ าโรงเรียน 

3) ห้องค าสอนและกิจกรรมคาทอลิก 

4) สวนหย่อมครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 

5) ป้ายนิเทศสมุนไพร 

6) ศูนย์อาเซียนศึกษา 

7) ลานเรียนรู้ “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” 

8) ซุ้มเกียรติภูมิธีรศาสตร์ 

9) ลานเรียนรู้จักสาน : ศิลปะหัตกรรมอ าเภอบ้านโป่ง 

10) ก าแพงเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย 

11) ห้องพัฒนาทักษะการดนตรีและโยธวาทิต 

12) ห้องทดลองและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

13) ห้องเสริมสร้างและพัฒนาทักษะคหกรรม 

14) ห้องนาฏศิลป์ 

15) ก าแพงเรียนรู้แหล่งเรียนรู้จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี 

16) ห้อง Model classroom 

17) สวนเกษตร 

18) ลานกิจกรรม(ลานโดม) 

19) โรงอาหาร 

20) สระว่ายน  า   และ     

22)  สหกรณ์ภายในโรงเรียน 



 
 

 

 
ส่วนที่ 6   

การก าหนดบทบาทหน้าทีบุ่คลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

1.  ผู้รับใบอนุญาต 
บทบาทหน้าที่ของผู้แทนผู้ลงนาม  

(1) แต่งตั้งผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา  21 
และ มาตรา 22 ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนและเป็นผู้แทนของนิติบุคคลในการท านิติกรรมกับบุคคลและ/หรือ
หน่วยงานภายนอก โดยลงลายมือชื่อและประทับตราโรงเรียน 

(2) ผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นผู้บริหารและรับผิดชอบสูงสุดของโรงเรียน ก ากับและควบคุมให้ผู้อ านวยการ ผู้จัดการด าเนินการ

ตามกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายของโรงเรียน  
(ข) แต่งตั้งผู้อ านวยการคนหนึ่ง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน และตามที่

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  
(ค) แต่งตั้งผู้จัดการคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหารทั่วไปของโรงเรียนตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  
(ง) การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ จ านวนและหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน 
(จ) การขยายกิจการ และการเปลี่ยนแปลงกิจการของโรงเรียนตามที่กฎหมายก าหนด ต้องได้รับอนุญาต

จากผู้รับใบอนุญาตก่อนทุกครั้ง 

2.  ผู้จัดการ 
บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการ 

(1) ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  
(2) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 
(3) รับผิดชอบในการจัดวางระบบบัญชีและจัดท าบัญชี โดยจัดท าสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท จัดท างบ
ทดลองและรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 
(4)ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและ       ข้อบังคับของ
โรงเรียนและหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2550 

3.  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
5.1 บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการ 

(1)  เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือผู้รับ
ใบอนุญาตหรือผู้แทนมอบหมาย 

(2) ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรียน 



 
 

 

(3) แต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนก าหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
ก่อนทุกครั้ง 

(4) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน 
(5) จัดท าทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียนและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวกับการให้การศึกษา

ตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด 
(6) จัดท าหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนก าหนด 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการรวมทั้งข้อบังคับในตรา

สารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนและหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

(8) น าเสนอแผนงาน โครงการและงบประมาณประจ าปีการศึกษา เพ่ือปรึกษาขอความเห็นชอบต่อผู้รับ
ใบอนุญาตหรือผู้แทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือขออนุมัติตามระเบียบของ
การบริหารงานโรงเรียนต่อไป 

(9) จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 
(10) รายงานความก้าวหน้าและผลปฏิบัติงาน น าเสนองานที่ต้องขออนุมัติและรายงานต่อประธาน

กรรมการบริหารโรงเรียนทราบทุกครั้งหรือเป็นประจ าอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง  
5.4 บทบาทหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 5 กลุ่มงาน 
(1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. เป็นที่ปรึกษาของแผนงานสัมพันธ์ชุมชน แผนงานบุคลากร และ  แผนงานกิจการนักเรียน 
2. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหาร โรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียน 
3. ควบคุมการเรียนการสอน จัดตารางสอน จัดครูเข้าสอนในชั้นต่างๆ ทุกระดับชั้นที่เปิดท าการสอนใน 
   โรงเรียน 
4. สนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการสอนทุกรายวิชา ด าเนินการให้ทุกวิชามี อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุฝึกให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
5. ประมาณการค่าวัสดุศึกษา ค่าทดสอบรายวิชาตามจ านวนเงินที่เรียกเก็บจากนักเรียน 
6. นิเทศการสอน และประสานงานกับหัวหน้าหมวดวิชาในด้านการสอน การวัดผล การประเมินผล  ตลอดจน

การจัดโปรแกรมการใช้เครื่องมือโสตทัศนศึกษา และการใช้ห้องสมุด 
7. จัดท าปฏิทิน และแผนปฏิบัติงานของแผนงานวิชาการประจ าปีการศึกษา 
8. เป็นศูนย์รวมด้านวิชาการ จัดให้มีเอกสาร หลักสูตร คู่มือครู ข้อมูลสถิติทางด้านงานวิชาการ การวิเคราะห์

หลักสูตร และแผนการสอนทุกรายวิชา / กลุ่มประสบการณ์ 
9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมประกวด การแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังใน 

และนอกโรงเรียน 
10. พิจารณาคัดเลือกแบบเรียนร่วมกับหัวหน้าหมวดวิชา / หัวหน้ากลุ่มชั้น 



 
 

 

11. จัดครูสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ 
12. คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษาของโรงเรียน 
13. ประชุมหัวหน้าหมวดวิชา / หัวหน้ากลุ่มชั้น เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งครู

เข้ารับการอบรม ร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงาน 
14. รวบรวมการสอนทุกรายวิชา / กลุ่มประสบการณ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ของการวัดผล ส่งผลการเรียนให้

ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียน 
15. ประเมินผลทางวิชาการพร้อมทั้งอุปสรรคเสนอผู้บริหาร เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
16. ให้บริการแก่สังคมทางวิชาการ 
17. ส่งเสริมสนับสนุนงานแนะแนว 
18. สรุปรายงาน ประเมินผลการท างานให้ผู้บริหารทราบ  
19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
20. เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(2) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
1. จัดท าปฏิทิน  และแผนปฏิบัติงานของแผนงานธุรการ – การเงิน ประจ าปีการศึกษา 
2. ประสานงานกับหัวหน้าแผนงานต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆ เพี่อให้งานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
3. ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณการโต้ตอบ การเก็บรักษา และการท าลายเอกสาร 
4. จัดการงบประมาณการเบิกจ่าย ควบคุมการท าบัญชี และท าทะเบียนเกี่ยวกับงานทุกประเภทตามระเบียบ

ราชการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
5. ควบคุมการปฏิบัติงานการเบิกพัสดุ และครุภัณฑ์ 
6.วางแผนการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
7.เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารในด้านธุรการ – การเงินของโรงเรียน 
8.ควบคุม และปฏิบัติงานธุรการต่าง ๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียน 
9. วินิจฉัย และสั่งการตามอ านาจที่ได้รับมอบหมาย 
10. ควบคุมงานตามที่ได้รับมอบหมายจากครูใหญ่ 
11. สรุปรายงาน ประเมินผลการท างานให้ผู้บริหารทราบ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
12. เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
13. รายงาน ประเมินผลแผนงานธุรการ – การเงิน ให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีการศึกษา  

 
 (3) กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 
    1.  จัดท าปฏิทิน และแผนปฏิบัติงานของแผนงานบุคลากรประจ าปีการศึกษา 
    2.  เป็นที่ปรึกษาของแผนงานอาคารสถานที่ 
    3.  สอดส่องดูแล  ความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 



 
 

 

4. ดูแลความประพฤติของบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
5. จัดเวรสวัสดิการประจ าจุดต่าง ๆ 
6. เสนอผู้บริหารเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียน 
7. ก าหนดและเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบการแต่งกายของบุคลากรครู 
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่บุคลากรครู ปลูกฝังการเคารพผู้อาวุโส 
9. นิเทศระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่บุคลากรเข้าใหม่ทุกคน 
10. สรุปรายงาน  ประเมินผลการท างานให้ผู้บริหารทราบ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
11. เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 

(4) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1. จัดท าปฏิทิน  และแผนปฏิบัติงานแผนงานกิจการนักเรียนประจ าปีการศึกษา 
2. พิจารณาวางแผนร่วมกับแผนงานวิชาการ  ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนตลอดปีการศึกษา 
3. ประสานงานกับหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย  จัดและส่งเสริมนักเรียนให้มีน้ าใจนักกีฬา  จัดให้มีการแข่งกีฬาทั้ง

ภายใน และภายนอกโรงเรียน 
4. จัดกิจกรรม  และพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นวันส าคัญทางราชการ  โรงเรียน และศาสนา 
5. ท าหน้าที่ประสานงานกับบุคลากรในแผนงานกิจการนักเรียน ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
6. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน 
7. จัดเสนอชื่อครูเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน  เพ่ือให้ผู้บริหารแต่งตั้ง 
8. จัดให้คณะกรรมการนักเรียน และกรรมการที่ปรึกษาได้มีการประชุมปรึกษางานและบันทึกรายงานการประชุม

ไว้เป็นหลักฐาน 
9. ติดตามงานในหน้าที่ของครูที่จัดกิจกรรมรวม และจัดกิจกรรมชมรม 
10. ประสานงานกับหัวหน้างานลูกเสือ / เนตรนารี ก าหนดคาบการสอน  และท าแผนการสอนหลักสูตรลูกเสือ/ 

เนตรนารีแต่ละระดับ  โดยประสานงานกับฝ่ายวิชาการติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ก ากับ 
11. จัดรวบรวม  ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม และโครงการในงานที่รับผิดชอบ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 
13.  รายงาน และ ประเมินผลงานในแผนงานให้ผู้บริหารทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
14. เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
15. ประชุมคณะกรรมการแผนงานสัมพันธ์ชุมชน  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
16. เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
17. เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆของทางโรงเรียนให้ชุมชนรับทราบ 
18. รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่อชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
19. สรุปรายงาน ประเมินผลการท างานเสนอผู้บริหาร  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
20. เข้ารับการอบรม  สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
(5)กลุ่มงานจิตตาภิบาล 



 
 

 

ฝ่ายจิตตาภิบาลมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน งานคริสตศาสนธรรม (ค าสอน) งาน
กิจกรรมคาทอลิก กิจกรรมคาทอลิกภายในโรงเรียน ค่ายคุณธรรม  ให้ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  ตรงเวลาและมี
ประสิทธิภาพ   

5. คร ู
1.5 บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน 
(1) ครูประจ าชั้น 

1. ท าการสอน  อบรมนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
2. เอาใจใส่การสอน  และปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างสม่ าเสมอ ใช้สื่อการสอนช่วยในการสอนให้มาก

ที่สุด  และให้ถือเป็นหน้าที่ในการจัดท าศูนย์สื่อ 
3. จัดท างนธุรการประจ าชั้น + สมุดบัญชีเรียกชื่อ 
                                               + สมุดรายงาน 
                                               + สมุดประเมินผลการเรียน 
      ให้เป็นปัจจุบัน  สะอาด  และถูกต้อง  พร้อมรับการตรวจ 
4. นอกจากสอนเนื้อหาวิชาแล้ว  ต้องท าหน้าที่รับผิดชอบการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทุกคาบเรยีรน  

จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อยและมีบรรยากาศทางวิชาการท่ีเป็นปัจจุบัน 
5. รับผิดชอบอุปกรณ์ภายในห้องเรียนอย่าให้นักเรียนท าเสียหายได้ 
6. ติดตาม และประเมินผลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมและน าผลการประเมินผู้เรียน

มาใช้ในการปรับปรุง  และพัฒนาการเรียนการสอน 
7. ส่งเสริม  เผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย  และสนับสนุนนักเรียนให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น

ในการเรียนรู้ และรับผิดชอบตนเอง 
8. ปฏิบัติงานต่างๆ  ตามที่โรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ  เต็มก าลัง  ความสามารถ  และรักษาความ

สงบเรียบร้อยตลอดเวลา และรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดเวลา ที่มีนักเรียนอยู่ในโรงเรียน 
9. เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(2) ครูผู้สอนประจ าวิชา 
1. ท าการสอน  อบรมนักเรียน  ว่ากล่าวตักเตือน และลงโทษนักเรียน  ตามระเบียบของโรงเรียน 
2. ดูแลสภาพห้องเรียนในเรื่องต่างๆ  ก่อนการเรียนการสอน  เช่น ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของห้องเรียน 
3. เอาใจใส่การสอน  และปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
4. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนในข้อไม่พึงประสงค์ให้ครูประจ าชั้น และฝ่ายปกครองทราบ  เพ่ือติดตาม

แก้ไข 
5. ติดตามการน าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ในการปรับปรุงผู้เรียน และพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง 
6. ต้องวางตนในด้านความประพฤติ  มารยาทดี  มีความสุภาพ อ่อนโยน ให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนอยู่เสมอ 



 
 

 

7. ต้องสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมทุกครั้งที่สอน  เพ่ือให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญ  และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
9. วิเคราะห์หลักสูตร    ท าโครงสร้างรายวิขา   แนวการสอน แผนการสอน บันทึกการสอน  

เตรียมสื่อ – อุปกรณ์การสอน สร้างเครื่องมือวัดผล ประเมินผลและน าไปใช้ 
10. ซ่อม / เสริมนักเรียน 
11. จัดกิจกรรมเสริมความสามารถทางวิชาการในวิชาที่สอน 
12. เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6.  บุคลากรทางการศึกษา 
5.6 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา 

การปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และหรืองาน พิมพ์ดีด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ส่ง 
ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ 
การพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องพิมพ์ดีด การท าส าเนาหนังสือเอกสารต่าง ๆ ด้วยเครื่องอัดส าเนาหรือเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ดูแลรักษา และเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอ านวย ความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 

7.  นักเรียน 
 บทบาทหน้าที่ของผู้เรียน 

(1) ก าหนดเป้าหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
(2) มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้ปกครองและครู 
(3) รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บริการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(4) ปฏิบัติตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(5) รู้จักประเมินตนเองและผู้อ่ืน 
(6) พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
(7) รู้จักรักษาสิทธิและโอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 
(8) ศรัทธาต่อผู้สอน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพ่ือน มีความเป็นกัลยาณมิตรช่วยเหลือเกื้อกูล แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกัน 

7. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
6.4 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
(1) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน 
(2)  ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 



 
 

 

(3)  ให้ค าแนะน าการบริหารและการจัดการโรงเรียน ด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ   กิจกรรมนักเรียน 
อาคารสถานที่และความสัมพันธ์กับชุมชน 
(4)  ก ากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
(5)  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
(6)  ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สินที่
โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนด้วย เว้นแต่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้น มิได้
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของการด าเนินกิจการโรงเรียน 
(7) ให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน 
(8) ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(9)  พิจารณาค าร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
(10) ให้ความเห็นชอบในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 
(11) ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน 
(12) ด าเนินการจัดสรรผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการของโรงเรียนในแต่ละปี เข้ากองทุน     ส่งเสริมโรงเรียนใน
ระบบ กองทุนส ารอง กองทุนอ่ืน และจัดสรรให้ผู้รับใบอนุญาตตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 45 ของพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
(13) ด า เนิ น ก าร ให้ มี ก า ร ต รว จ ส อ บ บั ญ ชี ข อ ง โร ง เรี ย น  เ พ่ื อ ต รว จ ส อ บ แ ล ะแ ส ด งค ว าม เห็ น ต่ อ 
งบการเงินของโรงเรียนภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนก าหนด (มาตรา 47) 
(14) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานอย่างหนึ่ งอย่างใดในการด าเนินงานของโรงเรียนตามที่คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนก าหนด 
(15) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ทั้งนี้ การด าเนินการตามข้อ 22 (6)(7)(8)(10)(11)(12)  ให้เป็นการประชุมเพ่ือลงมติพิเศษ โดยการประชุม
เพ่ือลงมติพิเศษต้องมี  กรรมการบริหารโรงเรียนเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ
มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่เข้าประชุม โดยที่มติพิเศษนั้นต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ 

8. บิดา มารดา ผู้ปกครอง 
6.1 บทบาทหน้าที่ของบิดามารดา 
(1) ดูแลอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  
(2) ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
(3) ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
(4) เสนอแนวคิดเพ่ือการพัฒนางานของสถานศึกษา 



 
 

 

(5) ดูแล เอาใจใส่นักเรียนในปกครองในด้านการเรียนและความประพฤติ 
(6) ดูแลสนับสนุนให้การศึกษาเล่าเรียนจนเป็นพื้นฐานในการประกอบสัมมาชีพเป็นปึกแผ่นของชีวิตอนาคต  
(7) เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา 
(8) ร่วมพัฒนาปรับปรุงเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
(9) ให้ก าลังใจ ยกย่องชมเชยเมื่อบุตรท าความดีและรับฟังปัญหาทั้งช่วยหาทางแก้ไข ให้อภัยเมื่อผิดพลาด 
6.2 บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง 
(1) ก าหนดวางแผนการเรียนของผู้เรียนร่วมกับครูและผู้เรียน 
(2) มีส่วนร่วมในการก าหนดสาระของหลักสูตรและก าหนดแผนพัฒนาสถาบันศึกษาหรือรัฐธรรมนูญสถานศึกษา 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(4) เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จัดบรรยากาศภายในบ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
(5) สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
(6) อบรม เลี้ยงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียน 
(7) ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยประสานความร่วมมือกับครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(8) เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     มีความรู้คู่คุณธรรม น าไปสู่การพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ 
(9)มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและในการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(10) จัดให้บุตร ธิดา หรือบุคคลที่อยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  

9. องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น 
6.3 บทบาทหน้าที่ขององค์กรชุมชน  
(1) มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการของ 
        สถานศึกษา 
(2) มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้จัดการศึกษาโดยค านึงถึงความ 
       สอดคล้องและความต้องการของสังคมและชุมชน 
(3) เป็นศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากสถานการณ์จริง 
(4) ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและสถานศึกษา 
(5) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท าหน้าที่เสนอแนะในการ 
       พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
6.5 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ 
(1) ประสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนให้เกิดความร่วมมือในการที่จะส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและธ ารงซึ่งระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยไม่ขัด/แย้ง กับนโยบายการ
บริหาร หรือระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน 
(2) แลกเปลี่ยนความรู ความคิดและประสบการณ์พร้อมทั้งค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียน
โรงเรียนธีรศาสตร์ 



 
 

 

 

 



ส่วนที่ 7 
      การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมายที่ 1   
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

1)  ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการ
คิดค านวณ ตาม
เกณฑ์ ของแต่ละ
ระดับชั้น 

2)  ความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

3)  ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4)  ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ
พัฒนาการจากผล
การสอบวัด
ระดับชาติ 

วิธีการ 
1. โครงการพัฒนายกระดับ

ผลสัมฤทฺธิ์ 8 กลุ่มสาระ 
- งานจุดเน้นกลุ่มสาระ 
- งานประเมินการอ่านเขียนและ

การคิดค านวณ 
- งานการสอบประเมินคุณภาพ

ระดับชาติ  
  O-NET ชั้น ป.6, ม.3 
2. โครงการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
3. โครงการประเมินการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4.โครงการวันแห่งความ
ภาคภูมิใจ 
 
 
 เครื่องมือ 
แบบสอบวัด และประเมินสรุป
ผลสัมฤทธิ์การสอบเป็นจ านวน 
และค่าสถิติร้อยละ 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
 
 

 
ตลอดปี 

 
กลุ่มงาน
บริหาร
วิชาการ
วิชาการ 



 

6)  ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การ
ฝึกงานหรือการ
ท างาน 

 
 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมายที่ 1   
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะ

และค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ  ความ
เป็นไทย 

3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ 

    หลากหลาย 
4) สุขภาวะทาง

ร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

      
  
 

วิธีการ 
1. โครงการธีรศาสตร์เกม 
2. โครงการอนุรักษ์วันส าคัญ 
 2.1งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
      รชักาลที่ 10 
 2.2 วันแม่ วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ 
     นางเจ้าสิริกิติ์ฯในรัชกาลที่ 9 
2.3  วันคล้ายวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาฯรัชกาลที่ 9 
2.4  วันวิสาขบูชา 
2.5  วันอาสาฬหบูชาและ  
      เข้าพรรษา 
2.6  วันมาฆบูชา 
2.7  วันรื่นเริง วันคริสต์มาส 
2.8  วันเด็กแห่งชาติ 
3. โครงการประเพณีลอยกระทง 
4.  โครงการแบ่งปันด้วยจิต   

 อาสาแห่งรักและรับใช้ 
4.1 งานแบ่งปันน้ าใจ 
4.2 งานนาฏศิลป์สัมพันธ์รัก 

 
ตลอดปี 

 
กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 
และ
วิชาการ 

  5.   โครงการส่งเสริมสุขภาพ   กลุ่มงาน



 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ของผู้เรียน 

1) 1)การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
2)ความภูมิใจในท้องถิ่น
และ  ความเป็นไทย 
3)การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ 
หลากหลาย 
4)สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 
 
 
 
 

นักเรียน 
5.1 งานบริการห้องพยาบาล 
5.2 งานส่งเสริมอนามัยนักเรียน 
5.3 งานส่งเสริมสุขศึกษาใน

โรงเรียน 
5.4 งานส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนใน

โรงเรียน(ทุพโภชนา) 
5.5 งานวันต่อต้านเอดส์ 
5.6 งานประชุมผู้ประกอบการรถ

รับส่งนักเรียน 
6. โครงการคนดีศรีธีรศาสตร์ 
7. โครงการระเบียบวินัย 
8. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
8.1 งานฟังโอวาทยามเช้า 
8.2 งานวันสุดสัปดาห์ 
8.3 งานต้นกล้าพอเพียง 
9. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน 

ม.3 
9.1 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 
9.2 งานน้องส่งพ่ี   
10.โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    10.1  งานเลือกตั้ง

ประธานสภานักเรียน 
10.2  งานกิจกรรมสภา

นักเรียน 
11.โครงการส่งเสริมรณรงค์

ป้องกันยาเสพติดใน 
     โรงเรียน 
    11.1 งานวันงดสูบบุหรี่โลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหาร
วิชาการ 

และ กลุ่ม
งานบริหาร

ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ของผู้เรียน 
1)การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
2)ความภูมิใจในท้องถิ่น
และ  ความเป็นไทย 
3)การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ 

    หลากหลาย 

    11.2 งานวันต่อต้านยาเสพติด 
11.3 งาน To Be Number 

One 
12. โครงการห้องเรียนสีขาว

ปลอดยาเสพติดและ 
     อบายมุข     
13. โครงการสานสัมพันธ์

โรงเรียนและชุมชน 
เครื่องมือ 
- รายงานผลการด าเนิน

โครงการ 
- ผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 
- ผลการประเมิน SDQ 
- ผลการเมินน้ าหนักและ

ส่วนสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
บริหาร
วิชาการ 

และ กลุ่ม
งานบริหาร

ทั่วไป 



 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
4)สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 
 
 

 
 

 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 

  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) มีการก าหนดให้มี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ชัดเจน 

 

วิธีการ 
1. โครงการจัดท า

แผนปฏิบัติการ 
โครงการ งาน
ประจ าปี  

 
 

เครื่องมือ 
องค์ประกอบและ
รายละเอียดของแผน 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

ตลอดปี ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
                 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร

1) การวางแผนและ
ด าเนินการงานพัฒนา

วิธีการ 
1. โครงการส่งเสริม

ตลอดปี 
 

กลุ่มงาน
บริหาร



 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
                 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพงาน
วิชาการและ
หลักสูตรสถานศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานลูกเสือ  
เนตรนารี และ ยุว
กาชาด 

   2.1 งานกองลูกเสือ
โรงเรียนธีรศาสตร์ 
   2.2 งานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
   2.3 งานเข้าค่าย
ลูกเสือส ารอง ยุวกาชาด 
ป.1-3 
   2.4 งานค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 
ป.4-6 
   2.5 งานเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือเนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 
3. โครงการพัฒนา

คุณภาพและส่งเสริม
กิจกรรมห้องสมุด 

   3.1 งานปฐมนิเทศ
การเข้าใช้ห้องสมุด 
   3.2 งานสัปดาห์
ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
                 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 
 
เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

 
 
1)การวางแผนและด าเนินการ

งานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

3.3 งานส่งเสริมการอ่าน 
   3.4 งานปรับภูมิทัศน์
ภายในห้องสมุด 
4.  โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงาน
วิชาการและหลักสูตร
สถานศึกษา 
5.  โครงการส่งเสริมงาน
บริการแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
   5.1 งานบริการแนะ
แนว 
   5.2 งานปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 
   5.3 งานวันพบ
ผู้ปกครอง 
 
เครื่องมือ 
- รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กลุ่มงาน
บริหาร
วิชาการ 
 



 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
                 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงาน 
    พัฒนาครูและบุคลากร 
   ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

วิธีการ 
 

1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 

2. โครงการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพ
บุคลากร 

3. โครงการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ 

4. โครงการสุขภาพดีชีวี
มีสุข 

5. โครงการวันกตัญญู
กตเวทีคณะผู้บริหาร 
 
 

ตลอดปี กลุ่มงาน
บริหาร
บุคคล 



 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

 
เครื่องมือ 
- รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
                อย่างเป็นระบบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) แผนและการจัดการข้อมูล 
    สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
     

วิธีการ 
1. โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 
1.1 งานรวบรวม

และจัดเก็บ
สารสนเทศ
โรงเรียน 

ตลอดปี กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

 
     1.2 งานสื่อสัมพันธ์
ธีรศาสตร์ 
     1.3 งานพัฒนา
ระบบเว็บไซต์ธีร
ศาสตร์ 
     1.4 งานป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
     1.5 งาน
บันทึกภาพกิจกรรม
โรงเรียน 
     1.6 งานบัตร
ประจ าตัวนักเรียน 
     1.7 งานดูแลและ

ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

เครื่องมือ 
- รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
                ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมายที่ 2  1.แผนและจัดสภาพแวดล้อม วิธีการ ตลอดปี กลุ่มงาน



 

กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
                ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

  ทางกายภาพและสังคมที่ 
 เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มี  
 คุณภาพ  

1. โครงการจัดภูมิทัศน์
ภายในภายนอก
โรงเรียน 

2. โครงการสุขาภิบาล
น้ าดื่มน้ าใช้ 

3. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

4. โครงการอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ 

   4.1 งานการใช้
อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

   4.2  งานส ารวจ
ความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคาร 

   4.3  งานจัดท า
ประวัติ แผนผัง
ห้องเรียน อาคาร
เรียน และห้อง
ประกอบ 

   4.4  งานการซ้อม 
   อัคคีภัย 
   4.5  งาน 5 ส. 
   4.6  งานให้บริการ

กับบุคคลภายนอก
ภายใน 

 
 
เครื่องมือ 

บริหาร
ทั่วไป 

งานอาคาร
สถานที ่



 

กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
                ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

 
กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
                และได้มาตรฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 



 

เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.การมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

วิธีการ 
1. โครงการสาน
สัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 
   1.1  งานความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน 
   1.2  งาน
คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองครูและศิษย์
เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ 
2. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงาน
ธุรการ 
   2.1  งานสารบรรณ 
   2.2  งานบริการงาน
พิมพ์และอัดส าเนา 
   2.3  งานเบิกเงิน
สวัสดิการของรัฐบาล
และสังฆมณฑลราชบุรี
และประกันอุบัติเหตุ 
   2.4  งาน
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 
– สอบถาม 
   2.5  งานทะเบียน
นักเรียน 
3. โครงการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 
 
เครื่องมือ 
- รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 
 
 

ตลอดปี     กลุ่ม
งานบริหาร

ทั่วไป 
งานสัมพันธ์

ชุมชน 



 

 
กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารและการบริหารจัดการ การก ากับ ติดตาม 
                ประเมินผล 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 



 

เป้าหมายที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.การก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัด
การศึกษา 
 

วิธีการ 
1. โครงการติดตาม

การด าเนินโครงการ
ด้านงบประมาณ 

2. โครงการติดตาม
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 

2.1 งานติดตามการ
ช าระ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 

2.2 งานติดตามการ
ค้างช าระ
ค่าธรรมเนียม   

       การศึกษา และ  
      ค่าธรรมเนียมอ่ืน  
   ที่เกิน 1 ปีการศึกษา 
3. โครงการประชุม

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน   
แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
- รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 
 
 
 

ตลอดปี กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 

งานธุรการ 
และกลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 



 

 
กลยุทธ์ที่ 10  ส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 



 

เป้าหมายที่ 3   
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

1) 1.มีกระบวนการเรียนการสอน
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี  

2) ส่วนร่วมที่ชัดเจน 
 

วิธีการ 
1.  โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอน 8 
กลุ่มสาระ 

2.  โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงาน
ระบบเรียนรู้ 

3.  โครงการผลิตภัณฑ์
งานสาน 

4.  โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน 8 
กลุ่มสาระ 

5.  โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงาน
ระบบเรียนรู้ 

6.  โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ CEFR 

 6.1  งานพัฒนาเพื่อ  
       ยกระดับการ 
       สื่อสาร   
       ภาษาอังกฤษ 
 6.2  งาน Intensive   
        English   
        Program 
6.3  งาน English   

Activities 
7.โครงการครูจิตอาสา   
  Voluntee Teacher 
 
 เครื่องมือ 
- รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 
  
 

ตลอดปี กลุ่มงาน
บริหาร
วิชาการ 



 

 
 

กลยุทธ์ที่ 11  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 



 

เป้าหมายที่ 3   
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

1.มีการจัดการเรียนการสอนที่ 
  ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ  
  ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

วิธีการ 
1. โครงการแหล่ง

เรียนรู้ ภูมิปัญญา  
ปลูกความรู้ 

2.  โครงการธรรม
ศึกษา  ตรี  โท  
เอก 

3.  โครงการผลิตภัณฑ์
งานสาน 

4.  โครงการทัศน
ศึกษา 

5.  โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา 

6.  โครงการรักษ์
ภาษาไทย 

   6.1  งานวันสุนทรภู ่
   6.2  งานวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ 
   6.3  งานบันทึกรัก

การอ่าน Love  to  
learn 

7.  โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

8.  โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ  คาราวาน
ความรู้ 

 
เครื่องมือ 
- รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 
 
 

ตลอดปี กลุ่มงาน
บริหาร
วิชาการ 



 

 
 

กลยุทธ์ที่ 12  ส่งเสริมพัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี  
                  ประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 



 

เป้าหมายที่ 3   
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

1.การตรวจสอบและประเมิน 
  ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
  อย่างเป็นระบบและ 
  มีประสิทธิภาพ                                
 

วิธีการ 
1. โครงการ

พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

2. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงาน
ทะเบียนและ
วัดผล 

2.1  งานวัดผล 
 2.2 งานเทียบโอนผล 
      การเรียน 
 2.3 งานท าข้อสอบ 
 2.4 งานจัดสอบ 
2.5 งานตรวจสอบ 

วุฒิการศึกษา 
2.6 งานออกเอกสาร 

หลักฐาน
การศึกษา 

 
 

เครื่องมือ 
- รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี กลุ่มงาน
บริหาร
วิชาการ 
 
กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 
งาน
ทะเบียน
วัดผล 

 



 

 
กลยุทธ์ที่ 13  ส่งเสริมพัฒนาการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 



 

เป้าหมายที่ 4   
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

1. พัฒนาการใช้ระบบประกัน 
   คุณภาพภายในเพื่อยกระดับ 
   คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี 
   ยิ่งขึ้น 

วิธีการ 
 

โครงการส่งเสริม
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
 

เครื่องมือ 
- รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี งานประกันคุ
รภาพการศึ
กาและบริหาร
ความเสี่ยง 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ 14  ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก 
 

  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมายที่ 5   
การจัดการศึกษา
คาทอลิก 
 

1. มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล 
2. มีการบูรณาการคุณค่า 
     พระวรสาร 
3. มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
     แผนแม่บทของฝ่ายการ 
     อบรมการศึกษา 
4. มีการจัดบรรยากาศ 
     คาทอลิก 
 

วิธีการ 
1. โครงการชุมชน
ศิษย์พระคริสต์ 
1.1  งานกองหน้า 
    ร่าเริง/พลศีล/ 
    ยุวธรรมทูต/ 
    วาย.ซ.ีเอส. 
1.2  งานค่ายเยาวชน

คาทอลิก 
1.3  งานสอนค าสอน 
1.4  งานพิธีบูชา

ขอบพระคุณวัน
อาทิตย์/วันศุกร์ต้น
เดือน 

1.5  งานสอนวิชา
คริสต์ศาสนา 

1.6  งานพิธีบูชา
ขอบพระคุณเปิดปี
การศึกษา 

1.7  งานสมโภชพระ
วรกายและพระ
โลหิตของพระ
คริสตเจ้า 

1.8  งานวจนพิธีกรรม
ขอพรพระ 

1.9  งานพิธีบูชา
ขอบพระคุณระลึก
ถึงผู้มีพระคุณและ
ผู้บริหารโรงเรียนที่

ตลอดปี กลุ่มงานจิต
ตาภิบาล 



 

กลยุทธ์ที่ 14  ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก 
 

  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ล่วงหลับ 

1.10 งานฉลองวัดแม่
พระถวายองค์ในพระ
วิหารลูกแก 
1.11 งานสัปดาห์พระ
คัมภีร์ 
1.12 งานวันคริสต์มาส 
2.  โครงการสนาม
แพร่ธรรม 

2.1  งานอ่านพระ
คัมภีร์หน้าแถว 
2.2  งานเขียนจด
หมายถึงแม่พระ 
2.3  งานเพลง
ศักดิ์สิทธิ์เสียงตาม
สาย 
2.4  งานออมสิน
มหาพรต 
 

เครื่องมือ 
- รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 
 

 

 
 



 
 

 

ส่วนที่ 8   
การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ 

 
วิธีการน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้ 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจสาระส าคัญในกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561 
2. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและประกาศค่าเป้าหมาย 
3. วิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นการพิจารณา เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามบริบทของ

โรงเรียน 
4. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมกันด าเนินงาน 
6. จัดให้มีการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
7. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8. เขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หรือรายงานประจ าปี 
9. จัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ให้ต้นสังกัด หรือหน่วยที่เก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 
10. น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปี

ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

-  ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                   
   หรือคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
-  บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                   
   ของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

 

 
 


