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บทที่ 1
ภาพรวมของโรงเรียน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อโรงเรียน ธีรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 37/3 หมู่ 16 ถนน แสงชูโต ตาบล ท่าผา
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
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 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.4 เนื้อที่ 30 ไร่ 16 งาน 1 ตารางวา
1.5 เขตพื้นที่บริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
1.6 ประวัติย่อของโรงเรียน
โรงเรียน ธีรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 37/3 หมู่ 16 ถนน แสงชูโต ตาบลท่าผา อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0 3274 3192, 0 3237 1041
โทรสาร 0 3274 3192 e-mail : theerasartt9@gmail.com website : www.theerasart.ac.th
ได้รับอนุญาตเปิดทาการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2512 ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ใบอนุญาตเลขที่ 1/2512 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2512 และได้รับอนุญาตเปิดทาการสอนสอน
ระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใบอนุญาตเลขที่ 6/2523 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2523
เนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา
โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เขตราชบุรี (โรงเรียนใน
เครือคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลของสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอนประเภทสามัญศึกษา ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังฆมณฑลราชบุรี โดยมุขนายกเปโตร คาเร็ตโต มีนโยบายย้าย “โรงเรียนไพบูลย์วิทยา” ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณวัด
คาทอลิกแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มาอยู่ที่บริเวณวัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์ใน
พระวิหาร ลูกแก ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนธีรศาสตร์” โดยมอบหมายให้
บาทหลวงเซี่ยงเก็ง มุ่ยเส็ง ดาเนินการก่อสร้างโรงเรียนซึ่ง “อักแนสประชุม วังตาล” ได้ถวายที่ดินให้กับสังฆมณฑล
ราชบุรี และ “เทเรซา ช้อย แสงเทียน” ได้ถวายเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรก ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการสอนระดับ
ประถมศึกษาแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ในปีการศึกษา 2512 มีจานวนนักเรียน 248 คน ครู 9
คน และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย แสงเทียน)
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
อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเปิดทาการสอนก่อนประถมเป็นอนุบาลปีที่ 1-3
ปีการศึกษา 2535 รื้อโรงพลศึกษาหลังเล็กเพื่อก่อสร้างห้องสมุดมาตรฐาน เป็นอาคารถาวรชั้นเดียว เสร็จ
สมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2536
ปีการศึกษา 2536 ปรับพื้นที่ข้างสนามฟุตบอลด้านหลังโรงเรียนติดคลองชลประทาน และทาการ
ก่อสร้าง โรงยิมเนเซี่ยม ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสังฆมณฑลราชบุรี
ปีการศึกษา 2537 เริ่มรื้อห้องน้าอาคาร 3 ซึ่งเป็นอาคารอนุบาล เพื่อสร้างสระว่ายน้า และอาคาร8 เหลี่ยม เพื่อ
ใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์
ปีการศึกษา 2538 ปรับห้องสมุดประถมเป็นห้อง Computer ระดับมัธยม ส่วนห้อง Computer เดิมใช้
เปิดสอนระดับประถม 1-6
ปีการศึกษา 2539 จัดทาป้ายโรงเรียนข้างถนนแสงชูโต โดยทาเป็นป้ายมีฐานเป็นเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงถาวร
รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2540 ทาหลังคากันแดด กันฝนบริเวณอาคารยวงบอสโก อาคาร 8 เหลี่ยม และสระว่ายน้า รวมทั้งการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอานวยความสะดวกต่อการทางานของครู
ปีการศึกษา 2541 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน โรงอาหาร รวมทั้งการสร้างสนามเด็กเล่น
สาหรับนักเรียนและปรับปรุงอาคารสถานที่สาหรับนักเรียนอนุบาล
ปีการศึกษา 2542 ปรับปรุงห้องสุขาห้องสมุด ห้องประชุม รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน
หลังที่ 6 (อาคารอันนา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เป็นอาคารอนุบาล 1 และห้องศูนย์
การเรียนรู้อนุบาล และได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 9,523 คน และสร้างบ้านพัก
รับรอง 2 ชั้น สาหรับเป็นที่พักบุคลากรของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2542 มีการก่อตั้งชมรม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรศาสตร์ด้วย

ปีการศึกษา 2543 สร้างสนามเด็กเล่นเพิ่มเติม และดาเนินการเช่าที่ดินของการทางรถไฟเพื่อนาไปสร้างแปลงเกษตร
ด้านหน้าโรงเรียนติดทางรถไฟเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
ปีการศึกษา 2544 ปรับปรุงวงโยธวาฑิตของโรงเรียน โดยการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2545 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมสาหรับนักเรียน และครู
ปีการศึกษา 2546 สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้เข้าตรวจ
เยี่ยม รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2547 ทั้งด้านผู้เรียน ด้าน ครูผู้สอนและด้าน
ผู้บริหาร ผลการประเมินคือมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ทุกมาตรฐาน ทั้ง ระดับก่อนประถมศึกษา
(ปฐมวัย) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2549 สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้เข้าตรวจ
เยี่ยมรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 25 ธันวาคม 2549 ผลการตรวจเยี่ยม คือ ผลการ
จัดการเรียนของโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ทุกมาตรฐาน ทั้งระดับก่อน
ประถมศึกษา (ปฐมวัย) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2550 สร้างหลังคาด้านหน้าสระว่ายน้า และหลังคาเชื่อมระหว่างห้องสมุดกับอาคารอักแนส
ปีการศึกษา 2551 จัดสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น(อาคารเปาโล) เพื่อเป็นห้องประกอบการต่างๆและห้องประชุม
สร้างห้องน้าหญิงสร้างห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถม และห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมใหม่
ปีการศึกษา 2552 ทาหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารยอแซฟกับอาคารอักแนส เพื่อรองรับสาหรับเป็นโรงอาหารและ
ลานทากิจกรรมสาหรับอนุบาล
ปีการศึกษา 2553 ปรับปรุงและสร้างสุขาอนุบาล รวมทั้งการปรับปรุงห้องสมุด การติดตั้งโปรแกรมรองรับการ
ยืมคืนหนังสือและโปรแกรมการเข้าออกของนักเรียนอนุบาลด้วยระบบบาร์โค้ด
ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทาและพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
รวมทั้งการกาหนด ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน และสร้างหลังคาโดม
ระหว่างอาคารเทเรซาและอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 5,000,000 บาท
ในปีเดียวกันนี้บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ได้ย้ายออกจากตาแหน่ง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้อานวยการ และบาทหลวงปิติศักดิ์ ได้ย้ายออกจากตาแหน่งผู้จัดการ
ปีการศึกษา 2555 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ได้ย้ายเข้ามารับตาแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและ
ผู้อานวยการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงห้องน้าครูชาย-หญิง
และห้องน้านักเรียนชาย-หญิง ด้วยงบประมาณ 2,100,000 บาท ปรับปรุงบริเวณเวที
หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)(สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยม รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555 ผล
การตรวจเยี่ยม คือ ผลการจัดการเรียนของโรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดี
เยี่ยมทั้งระดับก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน 36 ตัว ครอบคลุมภายในและภายนอก
บริเวณหน้าโรงเรียน ในปีนี้มีจานวนครู 113 คน และนักเรียนจานวน 2,305 คน โดยมี
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการ

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้ดาเนินการปรับปรุงสระว่ายน้า ติดตั้งสไลเดอร์สระอนุบาล และสระใหญ่พร้อม
หลังคา ด้วยงบประมาณ 4,500,000 บาท ปรับปรุงห้องน้าอนุบาล2-3 และอ่างล้างมือ ด้วย
งบประมาณ 700,000 บาท จัดซื้อเครื่องเล่นอนุบาลและปรับปรุงบริเวณสนามเล่น ด้วย
งบประมาณ 583,300 บาท ในปีนี้มีจานวนครู 113 คน มีจานวนนักเรียน 2,280 คน โดยมี
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการ
ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงห้องน้าครูชาย – หญิง ห้องน้านักเรียนชาย-หญิงระดับประถม
และระดับปฐมวัย ปรับปรุงที่ล้างหน้า – แปรงฟันและล้างมือระดับปฐมวัย สร้างสนามเด็ก
เล่นระดับปฐมวัยปีที่ 2 – 3 เพิ่มเติม จัดซื้อโต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์สาหรับจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย จานวน 42 ชุด จัดทาห้องเรียนต้นแบบ 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 และผู้อานวยการ

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ดาเนินการทาสีอาคารยอแซฟ และอาคารอันนา ด้วยงบประมาณ 80,000 บาท
สร้างหลังคาหน้าอาคารอันนา ชั้นอนุบาล 1 ด้วยงบประมาณ 655,000 บาท ปูกระเบื้อง
หน้าห้องน้าหญิงบริเวณข้างห้องวิชาการมัธยม ด้วยงบประมาณ 120,000 บาท สร้างหลังคา
ทางเดินประดูอนุบาล , ป้ายชื่อโรงเรียนเหนือประตูอนุบาล และหลังคาข้างห้องสมุด ด้วย
งบประมาณ 1,200,000 บาท ทาท่อระบายน้าด้านหลังอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ
70,000 บาท ปรับปรุงต่อเติมหลังคาหน้าห้องดนตรี ด้วยงบประมาณ 150,000 บาท และ
จัดซื้อตู้เก็บของในห้องเรียนชั้นอนุบาลทุกห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 575,000 บาท โดยมี
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการ
แผนที่โรงเรียนธีรศาสตร์

แผนผังโรงเรียนธีรศาสตร์

2. ประวัติผู้บริหาร
ปีการศึกษา
2512
2512

ชื่อผู้บริหาร
พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต
บาทหลวงเซี่ยงเก่ง มุ่ยเส็ง

ตาแหน่ง
เจ้าของ
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ

2512
2516
2516
2516
2519
2520
2520
2520
2523
2523
2526
2526
2532
2533
2538
2539
2544
2548
2552
2554
2554
2555-ปัจจุบัน

นางบุญยิ่ง ลิ้มศฤงคาร
บาทหลวงหลุยส์ ฟอรีอัสตี
นางยุพิน จิตต์เจริญ
นางดรุณี อิ่มอุดม
ซิสเตอร์นรา นิยมไทย
นางสาวบุญญา อุ่นจัตตุรพร
นางซ่อนกลิ่น มั่นใจ
บาทหลวงดารัส ลิมาลัย
บาทหลวงสมกิจ นันทวิสุทธิ์
นางสาวอารี ม่วงโมรี
นางสาวส้มลิ้ม เล้งพ่วง
บาทหลวงสุรพล เนื้อจีน
บาทหลวงวีรพันธ์ แก้วมังกร
บาทหลวงชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
บาทหลวงสกล ปันฉาย
บาทหลวงสิทธิพล พานิชอุดม
บาทหลวงชูชาติ ประสูตร์แสงจันทร์
บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ
บาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา
บาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา

แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ผู้จัดการ
ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต
แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ ครูใหญ่
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการ
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการ
แทนผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อานวยการ
ผู้จัดการ
แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อานวยการ

ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน
ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา
โทรศัพท์ 032-743192
e-mail theerasartt9@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครู
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2555 จนถึง ปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปี - เดือน

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกจังหวัด

2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,338 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับปฐมวัย จานวนห้องเรียน 15 ห้องเรียน นักเรียน 537 คน ครู 17 คน
เพศ
เฉลี่ย
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
รวม
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

อัตราส่วนจานวนครู : นักเรียน 1: 31
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวนห้องเรียน 24 ห้องเรียน นักเรียน 1,265 คน ครู 38 คน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ป.1

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

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

อัตราส่วนจานวนครู : นักเรียน 1: 33
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวนห้องเรียน 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

อัตราส่วนจานวนครู : นักเรียน 1: 24
รวมระดับขั้นพื้นฐาน

36

927

876

1,803

4. ข้อมูลครูและบุคลากร ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 )
อายุ
ที่
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ
ตาแหน่ง
งาน

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

แทนผู้รับ
ใบอนุญาต
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
คริสต์ศาสนา
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ครู
คบ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ทุกวิชา ป.1

1

บาทหลวงธาดา พลอยจินดา

53

5

2

นางปทิตตา พงษ์ศิริ

43

20

3

นางสาวลัดดา ยางม่วง

55

30

ครู

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

ทุกวิชา ป.1

4

นางพรรณทิพย์ ยิ้มประเสริฐ

57

28

ครู

คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

ศิลปะ ป.1

5

นางนงลักษณ์ สุวรรณประเสริฐ

48

23

ครู

คบ.

สุขศึกษา

ทุกวิชา ป.1

6

นางอัญชลี ยังดี

42

20

ครู

คบ.

วัดผลการศึกษา

คณิตศาสตร์

7

นางนฤมล บุญนาค

53

9

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์

8

นางจุฑาวรรณ

เพิ่มสาย

41

17

ครู

9

นางทิพย์วรรณ สายบัวทอง

55

21

ครู

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

10

นางสุดารัตน์

59

21

ครู

คบ.

เทคโนฯการศึกษา คณิตศาสตร์

11

นางนัยนา วงศ์ยศสิริโสภา

45

22

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

ภาษาไทย

12

นางสาวนิรัตนดา ตันตระกูล

56

28

ครู

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์

13

นางสาวสุจิวรรณ ชื่นหุ่น

26

2

ครู

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

14

นางจิราภร

44

21

ครู

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

15

นางรังสิมา บุญสม

47

22

ครู

16

นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กุล

56

23

ครู

17

นางดุษณีย์ ประทุมศิริ

34

7

ครู

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

การงานอาชีพ

18

นางสาวสุคนธา สุทธิศิรมิ งคล

44

21

ครู

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

วิทยาศาสตร์

19

นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล

39

9

ครู

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

คณิตศาสตร์

20

นางเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์

53

26

ครู

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

21

นางสาวอลิสา กุดาศรี

26

1

ครู

ศศ.บ.

นาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์

22

นางพรรษา ขันธ์เครือ

48

25

ครู

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

23

นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ

45

23

ครู

คบ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์

24

นางสาวปัทมา คล้าเจริญ

33

10

ครู

คบ.

คณิตศาสตร์

25

นายสุวัฒน์ วงษ์พานิช

45

5

ครู

26

นางจรูญลักษณ์

56

33

ครู

ชาญเฉลิมชัย

พงศ์ลักษมาณา

สุวคันธกุล

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
ศษ.บ.

การประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
งาน

ตาแหน่ง

วุฒิ

27

นายบุญลาภ กลิ่นอุบล

48

25

ครู

คบ.

28

นางธิชญา จิตต์เจริญ

57

29

ครู

29

นางวรรณวลี อารมย์สุขโข

47

22

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

คณิตศาสตร์

30

นางสาวโชคสกุล ปานดี

39

7

ครู

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

31

นางสาวจรัส จงจอหอ

59

21

ครู

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

32

นางศรีไพร หนูเกตุ

45

21

ครู

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

33

นางสาวพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร

50

7

ครู

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

34

นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร

54

24

ครู

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

35

นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์

45

5

ครู

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

ภาษาอังกฤษ

36

นางกังสดาล เกียรติศิริ

55

23

ครู

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

ภาษาไทย

37

นางประไพ แก้วจีน

56

32

ครู

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

38

นางสุรีรตั น์ จีนเอีย

51

28

ครู

คบ.

ภาษาอังกฤษ

บรรณารักษ์

39

นางศิริพร สนามภู่

49

22

ครู

คบ.

วัดผลการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

40

นายเพยาว์ จิตเจริญทวีโชค

54

27

ครู

41

นายพงศ์พันธ์

57

34

ครู

มศ.3

-

สุขพลศึกษา

42

นายวรา ขันธ์เครือ

48

24

ครู

คบ.

สุขศึกษา

สุขพลศึกษา

43

นางประภาพรรณ ไชยวงศ์

57

21

ครู

คบ.

วัดผลการศึกษา

ภาษาไทย

44

นายพีระพงษ์ สนามภู่

54

25

ครู

คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

ธุรการ

45

นางวิไลรัตน์ จิตเจริญทวีโชค

49

30

ครู

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

46

นายอนันต์ สัจจาศีล

54

25

ครู

คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

ว่ายน้า

47

บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา

46

6

ครู

ศศ.บ.

ปรัชญา

คริสต์ศาสนา

48

บาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษเจริญ

54

9

ครู

ศศ.ด.

ปรัชญา

คริสต์ศาสนา

49

นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย

54

21

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

ภาษาไทย

50

นางสาวดวงพร พุฒจิระ

55

28

ครู

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

ภาษาไทย

51

นายศักดิ์ชัย สว่างงาม

53

27

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

คอมพิวเตอร์

52

นายสมชาย ล่าทา

49

26

ครู

คบ.

พลศึกษา

ว่ายน้า

53

นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ

56

28

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

54

นายพิรุฬห์ ซังเจริญ

32

31

ครู

55

นางสุรีพร

อินทรธนี

53

31

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

การงานอาชีพ

56

นายมนต์ชัย คุ้นเคย

44

6

ครู

คบ.

การประถมศึกษา

ศิลปะ

57

นายพรพจน์ ภูสี

39

2

ครู

ศศ.บ.

จิตรกรรม

ศิลปะ

เอกพันธ์ชัยเดช

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

เทคโนฯการศึกษา วิทยาศาสตร์

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

สังคมศึกษา

การงานอาชีพ

สุขพลศึกษา

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
งาน

ตาแหน่ง

วุฒิ
วท.บ.

วิชาเอก
พืชศาสตร์

สอนวิชา/ชั้น

58

นางสาวสุมาศ ทรัพย์เย็น

45

2

ครู

59

นางสาวทัศนีย์ ทัศโนทัย

31

1

ครู

ป.บัณฑิต วิทยาการคอมฯ

เทคโนโลยี

60

นางศรัณรัตน์ วันเพ็ญ

34

1

ครู

ป.บัณฑิต วิทยาการจัดการ

การงานอาชีพ

61

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

28

2

ครู

ป.บัณฑิต วิทย์ฯการกีฬา

สุขพลศึกษา

62

นางสาวกุสุมนิภา พิทักษ์สินธุ์

33

1

ครู

ศศ.บ.

ตาแหน่ง

วุฒิ

รัฐศาสตร์

คริสต์ศาสนา

จน.การเงิน

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
งาน

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้

1. นางอารยา มนิราช
2. นายวิษณุ เปรมนิ่ม

59

36

ครู

ปริญญาตรี นาฏศิลป์

ธุรการ

32

6

ครู

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

3. นางสาวศตพร ศรีอุทา
4. นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

27

3

ครู

ปริญญาตรี ภาษาไทย

34

2

ครู

ศศ.บ.

ดนตรีสากล

ดนตรี

5. นายประวิทย์ นพรัตน์
6. นางสาวพนิดา กิจเจริญ

24

1

ครู

วศ.บ.

ไฟฟ้ากาลัง

วิทยาศาสตร์

25

1

ครู

วท.บ.

วิทยาการคอม

คอมพิวเตอร์

7. นายวิศรุต ปัญจลาภสกุล
8. นางสาวรัศมี บุญเกิด

24

1

ครู

ศศ.บ.

คริสต์ฯศึกษา

คริสต์ศาสนา

30

1

ครู

ศศ.บ.

สื่อสารมวลชน

ภาษาอังกฤษ

9. นายพัฒนา ธูปหอม
10. นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม

24

1

ครู

ศศ.บ.

ดนตรีสากล

ดนตรี

26

1

ครู

วศ.บ.

ปิโตรเคมี

ภาษาอังกฤษ

11. นางสาววรรณี สร้อยแสง
12. นายจิรศักดิ์ อ่าขา

37

1

ครู

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

25

2

ครู

ศศ.บ.

ภาษาจีน

ภาษาจีน

13. MRS DINA SALOMON
14. Mr.Arnulfo B.Bernal Jr.

49

10

ครู

ปริญญาตรี กาประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ

33

8

ครู

ปริญญาตรี กาประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ

15. นางนัชชา ฉันทตระกูลชัย
16. นางสาวกฤติกา โสงขุนทด

25

1

ครู

ศศ.บ.

24

1

ครู

17. นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
18. นางสาวกมลชนก อินทร์เขาย้อย

24

1

25

19. นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์
20. นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน
21. นางสาวสิรลิ ักษณ์ พลอาภา
22. นางสาววรางคณา ภีระบุณานนท์

ปรัชญาภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

คบ.(5ปี)

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ครู

คบ.(5ปี)

ศิลปศึกษา

ศิลปะ

1

ครู

คบ.(5ปี)

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

33

1

ครู

ศษ.บ.

ดนตรีคีตศิลป์ไทยฯ

นาฏศิลป์

25

1

ครู

คบ.(5ปี)

พลศึกษา

ว่ายน้า

24

1

ครู

คบ.(5ปี)

ภาษาไทย

ภาษาไทย

26

1

ครู

คบ.(5ปี)

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

23. นางสาววนิดา จันทร์งาม
24. นายไพยนต์ มนิราช

26

25. นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
26. นางสาวพนิดา นิม่ นุช

อายุ

ตาแหน่ง

วุฒิ

2

ครู

ศศ.บ.

ภาษาจีน

ภาษาจีน

61

21

ครู

คบ.

พลศึกษา

พลศึกษา

60

21

ครู

ศษ.บ.

การประถมฯ

วิทยาศาสตร์

60

21

ครู

คบ.

อุตสาหกรรมฯ

สังคมศึกษา

งาน

วิชา เอก

อายุเฉลี่ยครู

42

ปี

อายุงานเฉลี่ย

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก

78

คน

คิดเป็นร้อยละ 88.64

จานวนครูที่สอนตรงความถนัด

10

คน

คิดเป็นร้อยละ 11.36

จานวนบุคลากรสนับสนุน

2

คน

คิดเป็นร้อยละ

นักการ/ภารโรง/ยาม

13

คน

สอนวิชา/ชัน้

13 ปี

2.41

บุคลากร

รวมทั้ง
หมด

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

บรรจุ

ครูไม่บรรจุ

ครูต่างชาติ

ปีการศึกษา 2560

88

1

87

62

24

2

บุคลากรครู ปีการศึกษา 2560
รวมทัง้ หมด

ผู ้บริหาร

ครูผู ้สอน

9%

บรรจุ

ครูไม่บรรจุ

ครูตา่ งชาติ

1%
33%

24%
33%

0%

5. ข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องประกอบการ

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

8. จานวนห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด 20 ห้อง ได้แก่
1) ห้องคอมพิวเตอร์

3

ห้อง

2) ห้องวิทยาศาสตร์

1

ห้อง

3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา

6

ห้อง

4) ห้องศิลปะ

1

ห้อง

5) ห้องนาฏศิลป์/ ดนตรี

1

ห้อง

6) ห้องพยาบาล

1

ห้อง

7) ห้องศาสนสัมพันธ์

1

ห้อง

8) ห้องแนะแนว

1

ห้อง

9) ห้องพละ

1

ห้อง

10) ห้องลูกเสือ

1

ห้อง

11) ห้องเรียนต้นแบบภาษาต่างประเทศ

1

ห้อง

12) ห้องสันทนาการ

1

ห้อง

13) ห้องสันติภาพ /คลินิกเสมารักษ์

1

ห้อง

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

จานวน

194

เครื่อง
จานวน (เครื่อง)

1. ใช้ในการเรียนการสอน

156

2. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้

194

3. ใช้ในการบริหาร

38

อาคารเรียนจานวน

5 หลัง

อาคารประกอบจานวน 2 หลัง

ส้วม

72 ห้อง

สระว่ายน้า

1 สระ

สนามเครื่องเล่น

3 สนาม

สนามฟุตบอล

1 สนาม

สนามบาสเกตบอล

2 สนาม

สนามวอลเลย์บอล

1 สนาม

สนามตะกร้อ

2 สนาม

6. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2560
รายรับ
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ ( ระบุ )
รวมรายรับ

บาท
รายจ่าย
32,811,466.99 งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
22,263,322.37 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
55,074,789.36

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ

การศึกษา
งบอื่นๆ ( ระบุ )

รวมรายจ่าย

49.39 ของรายรับ
48.31 ของรายรับ

แสดงรายรับรายจ่าย ปีการศึกษา 2560

บาท
27,202,999.20
26,607,099.78
53,810,098.98

รายร ับ

เงิน
งบประมาณ
(เงินอุดหนุน
รายหัว)
30%

รวมรายรับ
50%

เงินนอก
งบประมาณ
20%

รายจ่าย

งบดาเนินการ
/เงินเดือนค่าจ ้าง
25%

รวม
รายจ่าย
50%
งบพัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา
25%

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชน และภูมิประเทศบริเวณโรงเรียน
หมู่บ้านชุมชนท่าผาพัฒนา สานักงานเทศบาลเมืองท่าผา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอบ้านโป่ง
และจังหวัดราชบุรี โดยมีระยะห่างจากจังหวัดราชบุรี 50 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ มีพื้นที่รวม 33.75
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมแม่น้าแม่กลองฝั่งตะวันออก เป็นที่ราบลุ่มที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ
6 – 10 เมตร จึงมีสภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลักษณะดินเป็นดินเนื้อละเอียดปลูกพืช
ได้ดี มีทางรถไฟตัดผ่านไปจังหวัดกาญจนบุรี มีอาเขต ทิศเหนือ จรดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตาบลดอน
ขมิ้น อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ จรดตาบลปากแรด อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันตก ติดต่อ
กับองค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จานวนประชากร ประมาณ
19,288 คน ศาสนาที่นับถือได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนสถานเพื่อประกอบพิธีกรรมมี 7 วัด
ได้แก่ วัดท่าผา วัดดอนเสลา วัดบ้านฆ้องน้อย วัดยางหัก วัดประชารังสรรค์ วัดโกสินารายน์ และ วัด
คาทอลิกแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชทางเกษตรที่

สาคัญได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพดและพืชผักต่างๆ สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค สุกร แพะ เป็ดไก่ และ เลี้ยงสัตว์
น้าจืด เช่น ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาแรตและปลาสวยงาม นอกจากอาชีพทางการเกษตรแล้วยังประกอบ
อาชีพทางการค้า รับราชการ และ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นโรงเรียนใหญ่ได้มาตรฐาน เช่น
กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จากัด โรงงานราชาชูรส โรงงานไทยพลาสติก เศรษฐกิจของประชาชนส่วน
ใหญ่อยู่ในชั้นปานกลาง การคมนาคมและการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว มีโบราณสถานสระโกสินารายน์ (สระ
น้าศักดิ์สิทธิ์ )หรือที่ประชาชนท้องถิ่นเรียกว่า “สระน้าทิพย์”และจอมปราสาท ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
ทาบุญแห่เทียนพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ งานฉลองวันคริสต์มาส เทศกาลกินเจ และงานย้อนรอย
ประวัติศาสตร์สระโกสินารายน์
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่
จบการศึก ษาระดับ ต่ ากว่าปริญ ญาตรี อาชีพ หลั ก คือ พนั กงานบริษั ท /รับ จ้าง ร้อ ยละ 54.69
ค้าขาย ร้อยละ 24.10 เกษตรกร ร้อยละ 5.17 รับราชการ ร้อยละ 14.34 รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.72 ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 180,000 บาท นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.56 นับถือศาสนา
คริสต์ ร้อยละ 2.44 จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส
1. โรงเรียนตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโต มีรถประจาทางวิ่งผ่าน การคมนาคมสะดวก
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญอยู่ใกล้โรงเรียน เช่น โบราณสถานดงสัก สระน้าศักดิ์สิทธิ์โกสินารายณ์
และ มีวัดในชุมชน สามารถจัดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
3. ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆในชุมชน ให้การสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุตรหลาน เด็กมีความ
พร้อม เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในทุก ๆ ด้าน
5. โรงเรียนมีความช่วยเหลือและสนับสนุนจากเครือข่ายทางการศึกษาศูนย์วิชาการ และโรงเรียนใน
เครือสังฆมณฑลราชบุรี
ข้อจากัด
1. บริเวณที่อยู่อาศัยของนักเรียนหลายคนอยู่ใกล้กับร้านเกม ส่งผลให้นักเรียนใช้เวลาไปในทางที่
ผิด ไม่สนใจการเรียน
2. ผู้ปกครองบางส่วนต้องทางานทั้งบิดาและมารดาส่งผลให้ไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่ติดตาม
ความประพฤติและผลการเรียน

3. นโยบายภาครัฐขยายการจัดการศึกษาเด็กเล็กส่งผลให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเข้าเรียน
เนื่องจากใกล้บ้านและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
4. การเปิดสอบบรรจุของรัฐส่งผลให้มีบุคลากรครูลาออกและเข้าใหม่ เป็นอุปสรรคในการจัด
การศึกษา

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนธีรศาสตร์

จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และเวลาเรียน ดังนี้
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
สังคมศึกษา
ศาสนา

ประวัติ
ศาสตร์

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ

ภาษา
ต่าง

กิจกรรม
พัฒนา

เทคโนโลยี

ประเทศ

ผู้เรียน

ภาษา

คณิต

วิทยา-

ไทย

ศาสตร์

ศาสตร์

และ
วัฒนธรรม

ป.1

20

20

8

8

4

8

8

4

8

12

100

ป.2

20

20

8

8

4

8

8

4

8

12

100

ป.3

20

20

8

8

4

8

8

4

8

12

100

ป.4

16

16

8

8

4

8

8

8

12

12

100

ป.5

16

16

8

8

4

8

8

8

12

12

100

ป.6

16

16

8

8

4

8

8

8

12

12

100

108

108

48

48

24

48

48

36

60

72

600

ม.1

10

13

13

10

3

6

6

6

13

19

100

ม.2

10

13

13

10

3

6

6

6

13

19

100

ม.3

10

13

13

10

3

6

6

6

13

19

100

30

39

39

30

9

18

18

18

39

39

300

ระดับชั้น

รวมระดับ
ประถมศึกษา

รวมระดับ
มัธยมศึกษา

- จานวนชั่วโมงเรียนที่จัดให้นักเรียน มีดังนี้
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง/ภาค หรือไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

รวม

- แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ
1) การอ่าน การเขียน และ การคิดคานวณ
2) ภาษาอังกฤษ (การฟัง-พูด)
3) โครงงานผลิตภัณฑ์งานสาน
4) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
1. หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรัชกาลที่ 9
2. การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การเรียนรู้การเป็นพลเมืองอาเซียน และ Thailand 4.0
4. การป้องกันยาเสพติด ปปส. เน้น ปลอดบุหรี่
5. การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนของอากาศ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม
6. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning / STEM

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
9.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
1) อนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
2)

วัดน้อยประจาโรงเรียน

3)

ห้องคาสอนและกิจกรรมคาทอลิก

4)

สวนหย่อมครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

5)

ป้ายนิเทศสมุนไพร

6)

ศูนย์อาเซียนศึกษา

7)

ลานเรียนรู้ “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย”

8)

ซุ้มเกียรติภูมิธีรศาสตร์

9)

ลานเรียนรู้จักสาน : ศิลปะหัตกรรมอาเภอบ้านโป่ง

10) กาแพงเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย
11) ห้องพัฒนาทักษะการดนตรีและโยธวาทิต
12) ห้องทดลองและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13) ห้องเสริมสร้างและพัฒนาทักษะคหกรรม
14) ห้องนาฏศิลป์
15) กาแพงเรียนรู้แหล่งเรียนรู้จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี
16) ห้อง Model classroom

17) สวนเกษตร
18) ลานกิจกรรม(ลานโดม)
19) โรงอาหาร
20) สระว่ายน้า และ 22) สหกรณ์ภายในโรงเรียน
ตารางแสดงผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนธีรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ที่
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ลานกิจกรรม(ลานโดม)
ห้องคาสอนและกิจกรรมคาทอลิก
ห้องนาฏศิลป์
ห้องพัฒนาทักษะดนตรีและโยธวาทิต
ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ
ห้องวิทยาศาสตร์
ศูนย์อาเซียนศึกษา
ห้องเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ คหกรรม
สวนเกษตร
ห้อง Model classroom
กาแพงเรียนรู้แหล่งเรียนรู้จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี
สระว่ายน้า
กาแพงเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย
ลานเรียนรู้จักสาน : ศิลปะหัตกรรมอาเภอบ้านโป่ง
ลานเรียนรู้ “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย”
ป้ายนิเทศสมุนไพร
สวนหย่อมครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

9.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
1) เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.สมุทรสาคร
3) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.กาญจนบุรี
4) สระน้าทิพย์โกสินารายณ์
5) พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
6) วัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า

จานวนครั้ง
ในการเข้าใช้
278
270
117
89
84
68
109
39
30
84
64
278
40
278
68
40
40

7) ตลาดลูกแก
8) วัดดงสัก
9) แม่น้าแม่กลอง
10) ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ
11) สวนสนุกอินเวนแลนด์
12) สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
13) อิมแพค เมืองทองธานี (งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
14) โรงพยาบาลส่งเสริมสาธารณสุขบ้านครก
15) วัดดงสัก
16) ถ้าค้างคาวร้อยล้าน วัดเขาช่องพราน
17) ถ้าจอมพลอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
18) ถ้าฤาษีเขางู
19) ตลาดน้าดาเนินสะดวก
20) โรงโอ่งรัตนโกสินทร์
21) จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
22) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
23) ฟาร์มจระเข้ สามพราน
24) วัดม่วง อ่างทอง
25) พระที่อนันตสมาคม
26) พระบรมมหาราชวัง
27) สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)
28) พระราชวังบ้านปืน เพชรบุรี
29) โครงการพระราชดาริ แหลมผักเบี้ย
30) โครงการในพระราชดาริ โครงการชั่งหัวมัน
31) พระราชวังบางปะอินทร์ พระนครศรีอยุธยา
32) หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร
ตารางแสดงจานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
บูรณาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2560
ชั้น

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

จานวนนักเรียน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5

สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)
211
สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)
209
สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)
213
สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)
206
พระราชวังบ้านปืน
213
โครงการพระราชดาริ แหลมผักเบี้ย
ป.6
สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)
211
ม.1
โครงการชั่งหัวมัน
190
ม.2
พระราชวังบางปะอินทร์ พระนครศรีอยุธยา
186
ม.3
หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร
156
9.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ปีการศึกษา 2560

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชั้น

จานวน
นักเรียน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ป.5
ป.1-.
ม.3
10. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

208
211
213
207
214
212
190
185
160
214
1,799

นางวรรณา ศิริประสพ
นางศรีไพร นาคชฤทธิ์
นางสาวสรัญญา เชาว์เฉียบ
นางนุชนาถ ยมศรีเคน
นางวีรวรรณ ทุ่งสุกใส
คุณนันทิญา ทองตระการและคณะ
นางสาวช่อทิพย์ เจริญสุข
นางวรรณา งามขา
นางสุนันท์ รูปสม
ดาบตารวจหญิงวิไลลักษณ์ ยางงาม

ความชานาญ/
อาชีพ

อาชีพอิสระ
แม่บ้าน
แม่ค้าขนม
แม่บ้าน
อาชีพอิสระ
นวดแผนไทย
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
ตารวจ ปปส

ให้ความรูเ้ รื่อง

ขนมบัวลอย
ขนมครกหรรษา
สังขยาใบเตย
กุหลาบใบเตย
พวงมาลัยจากใบเตยและมะกรูด
การนวดแผนไทย
งานสาน
ไข่นกกระทา
ทาหมวกจากกล่องนม
หลักสูตรการป้องกันยาเสพติด
เรื่องยาเสพติดให้โทษ

มุขนายก

ฝ่ายอบรมศึกษา

ผู้รับใบอนุญาต
กรรมการบริหารโรงเรียน

10.1 หน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2561
1) กลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ระดับ

1

นางสาวสุธีรา

ระดับประถม
2 นางพรรษา
3 นางจิราภร
4 นางสาวปัทมา
5 นางสาวสุคนธา
6 นางสาวสุจิวรรณ
7 นายธนิต
8 นางพรรณทิพย์
9 นางดุษณีย์
10 นางจุฑาวรรณ
11 นางปทิตตา
ระดับมัธยม
13 นางสาวพิทยาภรณ์
14 นางกังสดาล
15 นางวรรณวลี
16 นางวัชราภรณ์
17 นางประไพ
18 นายสมชาย
19 นายพรพจน์
20 นายศักดิ์ชัย

เตี้ยมเครือ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขันธ์เครือ
พงศ์ลักษมาณา
คล้าเจริญ
สุทธิศิริมงคล
ชื่นหุ่น
สุวรรณลักษณ์
ยิ้มประเสริฐ
ประทุมศิริ

ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการระดับประถม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพิ่มสาย
พงษ์ศิริ
เห็นวิสุทธิ์
เกียรติศิริ
อารมย์สุขโข
รัตนพิศิฏฐ์
แก้วจีน
ล่าทา
ภูสี
สว่างงาม

21 นางสาวโชคสกุล
ปานดี
22 นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย
23 นางสุรีรัตน์
จีนเอีย
2) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1 นางวิไลรัตน์
จิตเจริญทวีโชค
2 นางสาวกุสุมนิภา
พิทักษ์สินธุ์
3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 นางจรูญลักษณ์
สุวคันธกุล

ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการระดับมัธยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
รองหัวหน้า
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แบ่งเป็น 6 งาน
ดังนี้

3.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

งานอาคารสถานที่
นายเพยาว์
นางสาวหนึ่งฤทัย
นางนฤมล
นางเสาวลักษณ์
นางศรีไพร
นางสาวพัชรินทร์
นางนัยนา
นางนงลักษณ์
นายสุวัฒน์
งานสัมพันธ์ชุมชน
นายบุญลาภ
นางอัญชลี
นางสาวมัณฑนา
นางสาวอลิสา
นางสาวรัศมี
นางสาวสุกัญญา
Mr.JR
Mrs.DINA
นายพัฒนา
นางนัชชา
นางสาวเพ็ญนภา
งานกิจการนักเรียน
นายวรา
นางบุญจันทร์
นางธิชญา
นางสาวฐิตินันท์
นางทิพย์วรรณ
นางสาววนิดา
นายชาคริต
นายประวิทย์
นางสาววิสุดา
นางสาวกฤตกา
นางสาวปรารถนา

จิตเจริญทวีโชค
เปรมนิ่ม
บุญนาค
อยู่สถิตย์
หนูเกตุ
วาณิชพิเชียร
วงศ์ยศสิริโสภา
สุวรรณประเสริฐ
วงษ์พานิช

หัวหน้างาน
รองหัวหน้า

กลิ่นอุบล
ยังดี
พงษ์พินิจภิญโญ
กุดาศรี
บุญเกิด
สมบูรณ์
B.BERNAL.JR
SALOMON
ธูปหอม
ฉันทตระกูลชัย
ไกรราษฎร์

หัวหน้างาน
รองหัวหน้า

ขันธ์เครือ
สร้อยสมุทร
จิตต์เจริญ
บวรเลิศสกุล
สายบัวทอง
จันทร์งาม
ทรงต่อศรีสกุล
นพรัตน์
ขวาวอ่อน
โสงขุนทด
มะลิทอง

หัวหน้างาน
รองหัวหน้า

12 นางสาวอารีรัตน์
แย้มชื่น
13 นางสาวพรทิพย์
ประทาน
14 นางสาวอภิญญา
ทองจิต
3.4 งานธุรการ
1 นายพีระพงษ์
สนามภู่
หัวหน้างาน
2 นางสุรีพร
อินทรธนี
รองหัวหน้า
3.5 งานทะเบียนวัดผล
1 นางศิริพร
สนามภู่
หัวหน้างาน /ตาแหน่งนายทะเบียนวัดผล
2 นางศรัณรัตน์
วันเพ็ญ
รองหัวหน้า
3.6 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1 นายวิษณุ
เปรมนิ่ม
หัวหน้างาน
2 นางสาวทัศนีย์
ทัศโนทัย
รองหัวหน้า
4) กลุ่มงานบริหารบุคคล
1 นางรังสิมา
บุญสม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
2 นางอารยา
มนิราช
รองหัวหน้า
3 นางสุดารัตน์
ชาญเฉลิมชัย
4 นางสาวรุ่งอรุณ
ประดิษฐ์กุล
5 นางสาวลัดดา
ยางม่วง
5) กลุ่มงานจิตตาภิบาล
1 นางสาวสุมาส
ทรัพย์เย็น
หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล
2 นายวิศรุต
ปัญจลาภสกุล
รองหัวหน้า
3 นางสาวพนิดา
นิ่มนุช
4 นางสาวนิรัตนดา
ตันตระกูล
5 นายพงศ์พันธ์
เอกพันธ์ชัยเดช
6 นางสาวพนิดา
กิจเจริญ
6) ระบบประกันคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยง
1. นางประภาพรรณ ไชยวงศ์
หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพภายใน
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
งานผลสัมฤทธิ์ ติดตามด้านการอ่าน
งานระบบประกันคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่
1. คณะครูที่ได้รับมอบหมายในทุกตาแหน่งหน้าที่ ให้ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ ต้องศึกษา
คู่มือครู แผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงานประจาปี ให้ละเอียดรอบคอบ การปฏิบัติงานจะได้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่กาหนด

2. ปฏิบัติหน้าที่การดาเนินงาน กิจกรรมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างเต็มความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทางานให้สาเร็จ
3. ทุกงาน /กิจกรรม ต้องรายงานผลการดาเนินงานเมื่อเสร็จภารกิจแต่ละกิจกรรม ให้มีการประชุมกากับ
ติดตามงานร่วมกันเป็นระยะ เพื่อเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
10.2 หน้าทีค่ รูผู้สอน /งานหน้าที่การสอน ประจาปีการศึกษา 2561
ประกอบด้วยครูประจาชั้นครูพิเศษสอนรายวิชาตามระดับชั้นรวมถึงหน้าที่อื่นๆที่มอบหมายให้รับผิดชอบ
ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

นางสาวสุธีรา
นางปทิตตา
นางสาวลัดดา
นางสาวกฤติกา
นางสาวพรทิพย์
นางอัญชลี
นางนฤมล
นางจุฑาวรรณ
นางทิพย์วรรณ
นางสาวหนึ่งฤทัย
นางนัยนา
นางสาวนิรัตนดา
นางสาวสุจิวรรณ
นางจิราภร
นางรังสิมา
นางสาวรุ่งอรุณ
นางดุษณีย์
นางสาวสุคนธา
นางสาวฐิตินันท์
นางเสาวลักษณ์
นางสาวปราถนา
นางพรรษา
นางสาวอารีรัตน์
นางสาวปัทมา
นางสาวมัณฑนา
นางพรรณทิพย์
นางสาวอลิสา

เตี้ยมเครือ
พงษ์ศิริ
ยางม่วง
โสงขุนทด
ประทาน
ยังดี
บุญนาค
เพิ่มสาย
สายบัวทอง
เปรมนิ่ม
วงศ์ยศสิริโสภา
ตันตระกูล
ชื่นหุ่น
พงศ์ลักษมาณา
บุญสม
ประดิษฐ์กุล
ประทุมศิริ
สุทธิศิริมงคล
บวรเลิศสกุล
อยู่สถิตย์
มะลิทอง
ขันธ์เครือ
แย้มชื่น
คล้าเจริญ
พงษ์พินิจภิญโญ
ยิ้มประเสริฐ
กุดาศรี

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

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

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

28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

นางสุดารัตน์
นางนงลักษณ์
นางพนิดา
นายสุวัฒน์
นางสาวสุมาส
นางนัชชา
นางสาวรัศมี
Mr. JR.
นางสาววิสุดา
นายพงศ์พันธ์
นางสาวพนิดา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวเพ็ญนภา
นายธนิต
นางจรูญลักษณ์
นายบุญลาภ
นางธิชญา
นางวรรณวลี
นางสาวโชคสกุล
นางสาวเทียมจันทร์
นางศรีไพร
นางสาวพัชรินทร์
นางบุญจันทร์
นางสาวพิทยาภรณ์
นางกังสดาล
นางประไพ
นายวิศรุต
นางสุรีพร
นางวัชราภรณ์
MRS. DINA
นายวรา
นายสมชาย
นายศักดิ์ชัย
นายพรพจน์

ชาญเฉลิมชัย
สุวรรณประเสริฐ
นิ่มนุช
วงษ์พานิช
ทรัพย์เย็น
ฉันทตระกูลชัย
บุญเกิด
B.BERNAL JR.
ขวาวอ่อน
เอกพันธ์ชัยเดช
กิจเจริญ
สมบูรณ์
ไกรราษฎร์
สุวรรณลักษณ์
สุวคันธกุล
กลิ่นอุบล
จิตต์เจริญ
อารมย์สุขโข
ปานดี
เง็กคร้อย
หนูเกตุ
วาณิชพิเชียร
สร้อยสมุทร
เห็นวิสุทธิ์
เกียรติศิริ
แก้วจีน
ปัญจลาภสกุล
อินทรธนี
รัตนพิศิฏฐ์
SALOMON
ขันธ์เครือ
ล่าทา
สว่างงาม
ภูสี

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

ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม
มัธยม

63 นายชาคริต
ทรงต่อศรีสกุล
ครูพิเศษ
มัธยม
64 นายเพยาว์
จิตเจริญทวีโชค
ครูพิเศษ
มัธยม
65 นายประวิทย์
นพรัตน์
ครูพิเศษ
มัธยม
66 นางสาววนิดา
จันทร์งาม
ครูพิเศษ
มัธยม
67 นายพัฒนา
ธูปหอม
ครูพิเศษ
มัธยม
68 นางสาวอภิญญา
ทองจิต
ครูพิเศษ
มัธยม
3) ครูสนับสนุนการสอน
ประกอบด้วยครูประจาหน้าที่อื่นๆ ตามห้องสานักงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบ ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ครูมีหน้าที่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นางวิไลรัตน์
นางสาวกุสุมนิภา
นางสุรีรัตน์
นางศิริพร
นางศรัณรัตน์
นางอารยา
นายวิษณุ
นางสาวทัศนีย์
นายพีระพงษ์
นางประภาพรรณ

จิตเจริญทวีโชค
พิทักษ์สินธุ์
จีนเอีย
สนามภู่
วันเพ็ญ
มนิราช
เปรมนิ่ม
ทัศโนทัย
สนามภู่
ไชยวงศ์

ครูพิเศษ
สนับสนุน
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
สนับสนุน
ครูพิเศษ
สนับสนุน
สนับสนุน
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

ห้องการเงิน
ห้องการเงิน
ห้องสมุด
ห้องทะเบียนวัดผล
ห้องทะเบียนวัดผล
ห้องเครื่องเขียน
ห้องสารสนเทศ
ห้องสารสนเทศ
ห้องธุรการ
ห้องงานประกันฯ

ดังต่อไปนี้
ทาการสอน อบรมนักเรียน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และนโยบายของโรงเรียน
เอาใจใส่การสอน ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สม่าเสมอ
ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
อบรมสั่งสอนและเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ไทย
ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ครูและนักเรียน
เอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่สม่าเสมอ ไม่ทอดทิ้งหน้าที่การงาน
ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษาหาความรู้ วิธีสอน วิธีประเมินผล การใช้หนังสือเรียน และคู่มือการเรียนการสอนตามหลักสูตร

11. ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2560
รางวัล โรงเรียนธีรศาสตร์ (ผู้บริหาร โรงเรียน และบุคลากรครู)
ลาดับ วัน เดือน
ที่
ปี ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร

ลาดับ วัน เดือน
ที่
ปี ที่รับ
1

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร

27
เมษายน
2560

2

20

3

ชื่อผู้รับรางวัล

บาทหลวงธาดา พลอยจินดา กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เชิดชู
โล่/เกียรติบัตร
เกียรติแด่ โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับ
ดีเด่นระดับเงิน
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น
ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจาปี 2558
ธันวาคม บาทหลวงธาดา พลอยจินดา โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นสถานศึกษา โล่ประเภทผลงานดีเด่น
2560
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น
ระดับทองดีเด่น
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
อันดับ 1
และอบายมุข ปีการศึกษา 2559
โดย กระทรวงศึกษาธิการ
10
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา รางวัล 100 ปี ผู้บริหารเอกชน
เกียรติบตั ร/เข็ม
กุมภาพันธ์
ระดับเข็มทอง
2561
โดย กระทรวงศึกษาธิการ
17-18 นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ
รางวัลสุดยอดส้วม ระดับเขต ปี
โล่
กรกฎาคม ตัวแทนโรงเรียนธีรศาสตร์ 2559 โดย กรมอนามัย ศูนย์
2560
อนามัยที่ 5

4

27
เมษายน
2560

นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร

5

10
มิถุนายน
2560

นายธนิต สุวรรณลักษณ์

6

17-18
สิงหาคม
2560

นายประวิทย์ นพรัตน์

กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เชิดชู เกียรติบัตรดีเด่นระดับ
เกียรติแด่ โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับ
เงิน
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น
ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจาปี 2559
การแข่งขันเทควันโดรายการสวน ถ้วยคะแนนรวมอันดับ
ผึ้งแชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายก
5
สมาคมกีฬา จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2560 ณ อาเภอสวนผึ้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
เกียรติบัตร
กาญจนบุรี มอบเกียรติบัตร
"รางวัลชนะเลิศ"และ"รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ2" รายการแข่งขัน

ลาดับ วัน เดือน
ที่
ปี ที่รับ

7

ชื่อผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)
การแข่งขันเทควันโด รายการ
เกียรติบัตรทีมยอด
"เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิง
เยี่ยม
แชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการ
เพชรบุรี

4
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
พฤศจิกายน
2560

รายการรางวัล โรงเรียนธีรศาสตร์ (บุคลากรครู)
ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

1
11
นางสาวสุกัญญา
พฤศจิกายน
สมบูรณ์
2560
2

3

4

5

6

10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์

นางสุดารัตน์ ชาญ
เฉลิมชัย
นางประภาพรรณ
ไชยวงศ์
นางธิชญา จิตต์
เจริญ
นางวิไลรัตน์ จิต
เจริญทวีโชค
นางสาวสุธีรา
เตี้ยมเครือ

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีจากหนังสือ
สารานุกรมไทย สาหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริม
ความรู้ เล่ม 9 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ครั้งที่ 9 โดย สโมสรไลออนส์ / สโมสรพระนั่ง
เกล้า
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มเพชร
(อายุงาน 40 ปีขึ้นไป) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มเพชร
(อายุงาน 40 ปีขึ้นไป) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี) โดย

ผลการ
แข่งขัน

โล่/ถ้วย/
เกียรติ
บัตร

ครูผู้ฝึกสอน
เกียรติ
บัตร/ถ้วย
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี

เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

2561

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการ
แข่งขัน

โล่/ถ้วย/
เกียรติ
บัตร

เอกชน

7

10
นางสาวเทียมจันทร์
กุมภาพันธ์ เง็กคร้อย
2561

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน

เกียรติ
บัตร/เข็ม

8

10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561

นางสาวนิรัตนดา
ตันตระกูล

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี)โดย กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติ
บัตร/เข็ม

นางประไพ แก้วจีน

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี)โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี)โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี)โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี)โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี)โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี)โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี)โดย
กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน

10

11

12

13

14

15

16

นางทิพย์วรรณ
สายบัวทอง
นายพงศ์พันธ์
เอกพันธ์ชัยเดช
นางจรูญลักษณ์
สุวคันธกุล
นางสาวดวงพร
พุฒจิระ
นางกัญญา
ฉายาบรรณ์
นางสาวลัดดา
ยางม่วง

เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ
17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561

ชื่อผู้รับรางวัล
นางกังสดาล
เกียรติศิริ

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสุรีพร อินทรธนี รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 30-39 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางพรรณทิพย์
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
ยิ้มประเสริฐ
(อายุงาน 30-39 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางพรรษา
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
ขันธ์เครือ
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสมชาย ล่าทา รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นายบุญลาภ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
กลิ่นอุบล
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นายวรา ขันธ์เครือ รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นายศักดิ์ชัย
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
สว่างงาม
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางพรกมล แสงสุระ รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
ธรรม
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางบุญจันทร์
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
สร้อยสมุทร
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการ
แข่งขัน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน

โล่/ถ้วย/
เกียรติ
บัตร
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561

ชื่อผู้รับรางวัล
นางเสาลักษณ์
อยู่สถิตย์
นางอัญชลี ยังดี

นางสาวมัณฑนา
พงษ์พินิจภิญโญ
นางจุไรพร
สวัสดิ์รักษ์กุล
นางอัมพร ภักดี

นางสาวเตือนตา
แก้วบรรจง
นางสาวสุคนธา
สุทธิศิริมงคล
นางปทิตตา
พงษ์ศิริ
นางสุรีรัตน์
จีนเอีย
นายเพยาว์
จิตเจริญทวีโชค

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน

โล่/ถ้วย/
เกียรติ
บัตร
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการ
แข่งขัน

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสมใจ รัตนพรชัย รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางจินตนา นิสัยตรง รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวชุติมา
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
สุถาพร
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน

ชื่อผู้รับรางวัล

10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561

นางวรรณวลี
อารมณ์สุขโข

10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561

นางสาววรรณา
แซ่เล้า

นางสาวรุ่งอรุณ
ประดิษฐ์กุล
นางนงลักษณ์
สุวรรณประเสริฐ
นางนัยนา
วงศ์ยศสิริโสภา
นางรังสิมา
บุญสม
นางศิริพร สนามภู่

โล่/ถ้วย/
เกียรติ
บัตร
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม

เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561

ชื่อผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

นางศรีไพร หนูเกตุ

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวจรัส
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
จงจอหอ
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางจิราภร
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
พงศ์ลักษมาณา
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นายอนันต์ สัจจาศีล รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวจีรนุช ทาคา รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 10-19 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวฐิตินันท์
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
บวรเลิศสกุล
(อายุงาน 10-19 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวพิทยาภรณ์ รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
เห็นวิสุทธิ์
(อายุงาน 10-19 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวไพรินทร์
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
เจริญผล
(อายุงาน 10-19 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ

10
นางนฤมล บุญนาค
กุมภาพันธ์
2561
10
นางผ่องพรรณ
กุมภาพันธ์ สู้เสงี่ยม
2561

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 10-19 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 10-19 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการ
แข่งขัน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน

โล่/ถ้วย/
เกียรติ
บัตร
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม

เกียรติ
บัตร/เข็ม
เกียรติ
บัตร/เข็ม

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ
58

59

60

61
62
63
64
65
66

ชื่อผู้รับรางวัล

10
กุมภาพันธ์
2561
10
กุมภาพันธ์
2561
16 มกราคม
2561

นายสุวัฒน์
วงษ์พานิช

16 มกราคม
2561
16 มกราคม
2561
16 มกราคม
2561
16 มกราคม
2561
16 มกราคม
2561
16 มกราคม
2561

นางบุญจันทร์
สร้อยสมุทร
นายวรา ขันธ์เครือ

นางสาวปัทมา
คล้าเจริญ
นางสาวสุคนธา
สุทธิสิริมงคล

นางจุไรพร
สวัสดิ์รักษ์กุล
นางสาวศยามล
ว่องแก้ว
นางจินตนา
นิสัยตรง
นางสาวชุติมา
สุถาพร

67

16 มกราคม
นางสาวฐิตินันท์
2561
บวรเลิศสกุล

68

16 มกราคม
2561
นางสาวนิรัตนดา
ตันตระกูล

69

16 มกราคม นางทิพย์วรรณ
2561
สายบัวทอง

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 10-19 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง
(อายุงาน 10-19 ปี) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นโรงเรียนธีร
ศาสตร์” ของเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
เกียรติบัตร “ครูสอนนาน 25 ปี” ของเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
เกียรติบัตร “ครูสอนนาน 25 ปี” ของเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
เกียรติบัตร “ครูสอนนาน 25 ปี” ของเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑล
ราชบุรี” ระดับชั้น อนุบาล 1
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑล
ราชบุรี” ระดับชั้น อนุบาล 2
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑล
ราชบุรี” ระดับชั้น อนุบาล 3 โดย ฝ่ายอบรม
ศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑล
ราชบุรี” ระดับชั้น ประถม/สาระคณิตศาสตร์
โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑล
ราชบุรี” ระดับชั้น ประถม/สาระ
วิทยาศาสตร์ โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆ
มณฑลราชบุรี
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑล
ราชบุรี” ระดับชั้น ประถม/สาระภาษาไทย

ผลการ
แข่งขัน

โล่/ถ้วย/
เกียรติ
บัตร
เกียรติ
บัตร/เข็ม

รางวัล 100
ปี ครูดีศรี
เอกชน
รางวัล 100 เกียรติ
ปี ครูดีศรี บัตร/เข็ม
เอกชน
เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร
ครูดีเด่น

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น

เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ
70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

ชื่อผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

16 มกราคม
นายสุวัฒน์
2561
วงษ์พานิช

เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑล
ราชบุรี” ระดับชั้น ประถม/สาระสังคมศึกษา
ฯ โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี
16 มกราคม
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑล
2561
นางสาวพิทยาภรณ์ ราชบุรี” ระดับชั้น มัธยม/สาระ
เห็นวิสุทธิ์
ภาษาต่างประเทศ โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆ
มณฑลราชบุรี
16 มกราคม
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑล
2561
นางวิไลรัตน์
จิต ราชบุรี” ระดับชั้น บุคลากรสนับสนุนการ
เจริญทวีโชค
สอน โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
ราชบุรี
16 มกราคม
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีศรีสังฆมณฑล
นางจุไรพร สวัสดิ์
2561
ราชบุรี” โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
รักษ์กุล
ราชบุรี
16 มกราคม
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีศรีสังฆมณฑล
นางประภาพรรณ
2561
ราชบุรี” โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
ไชยวงศ์
ราชบุรี
16 มกราคม
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีศรีสังฆมณฑล
นางสาวสุธีรา
2561
ราชบุรี” โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
เตี้ยมเครือ
ราชบุรี
16 มกราคม
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีของหนู” ระดับชั้น
นางสาววรรณา
2561
อนุบาล 1 โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
แซ่เล้า
ราชบุรี
16 มกราคม
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีของหนู” ระดับชั้น
นางอัมพร
2561
อนุบาล 2 โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
ภักดี
ราชบุรี
16 มกราคม
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีของหนู” ระดับชั้น
2561
นางกัญญา
อนุบาล 3 โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
ฉายาบรรณ
ราชบุรี
16 มกราคม นายธนิต

เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีของหนู” ระดับชั้น

โล่/ถ้วย/
เกียรติ
บัตร
เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
ผลการ
แข่งขัน

เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น

เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น

เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น

เกียรติบัตร เกียรติบัตร

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ
2561

ชื่อผู้รับรางวัล
สุวรรณลักษณ์

80

16 มกราคม
2561
นางสาวมัณฑนา
พงษ์พินิจภิญโญ

81

16 มกราคม
นางบุญจันทร์
2561
สร้อยสมุทร

82

16 มกราคม นางพรกมล
2561
แสงสุระธรรม

83

16 มกราคม นางประไพ
2561
แก้วจีน

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
ประถม 1-3 โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆ
มณฑลราชบุรี
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีของหนู” ระดับชั้น
ประถม 4-6 โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆ
มณฑลราชบุรี
เกียรติบัตร “รางวัล ครูดีของหนู” ระดับชั้น
มัธยมศึกษา โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆ
มณฑลราชบุรี
เกียรติบัตร “รางวัล ครอบครัวครูดีสังฆ
มณฑลราชบุรี” โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆ
มณฑลราชบุรี
เกียรติบัตร “รางวัล ครอบครัวครูดีสังฆ
มณฑลราชบุรี”โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆ
มณฑลราชบุรี

ผลการ
แข่งขัน

โล่/ถ้วย/
เกียรติ
บัตร

ครูดีเด่น
เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น

เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น
เกียรติบัตร เกียรติบัตร
ครูดีเด่น

รายการรางวัล โรงเรียนธีรศาสตร์ (นักเรียน)
ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

1

5 สิงหาคม ด.ช. ปิยะณัฐ เหมศรี
2560
ด.ญ.นภาพร รัตนสิริรัตนกุล
ด.ญ.พัชรเนตร ชื่นจารัส

2

5 สิงหาคม ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์
2560

3

16-17

ด.ช.กฤษฎา รุ่งกระจ่าง

ผลการแข่งขัน
รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร
การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับ รองชนะเลิศ
เยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ อันดับ 2
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 20 ที่ โรงเรียน ถ้วย/เกียรติ
วันดอนตูม
บัตร/เงินรางวัล
900 บาท
การประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ
ชนะเลิศ
ครั้งที่ 18 ภายใต้คาขวัญ "The Future of
ถ้วย/เกียรติ
Peace" ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนูม อ.บ้านโป่ง บัตร/เงินรางวัล
จ.ราชบุรี
2,000 บาท
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
ชนะเลิศ

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

4

สิงหาคม
2560
15 สิงหาคม
2560

ชื่อผู้รับรางวัล
ด.ญ.รุ่งทิพย์ ยะคาดุก
ด.ญ.รมย์ธีรา ขันธ์เครือ
ด.ญ.คริสตมาส ชวลิตบารุง
ด.ญ.พิมญาดา นิลวรรณา
ด.ญ.พัชรพร บุญชุ่ม

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
มัธยม โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.
กาญจนบุรี
การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ที่โรงเรียน
วิสุทธรังสี

ผลการแข่งขัน
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร
เงินรางวัล
2000 บาท
ชนะเลิศ
เกียรติบัตร

5

17 สิงหาคม ด.ช.วิพุธ เทียนวันเพ็ญ
2560

การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี วันที่ 17
สิงหาคม 2560

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เกียรติบัตร/เงิน
รางวัล 500
บาท

6

18 สิงหาคม ด.ญ.พัชรพร บุญชุ่ม
2560

7

18 สิงหาคม ด.ญ.พิมญาดา นิลวรรณา
2560

8

24 สิงหาคม ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ
2560
ด.ญ.จิรวดี ศรีคา
ด.ญ.ณัฐิยากร จันทร์เปรม
24 สิงหาคม ด.ช.วิพุธ เทียนวันเพ็ญ
2560
ด.ช.ภัทรพล ฉินสุขสกุล

การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี วันที่ 18
สิงหาคม 2560
การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี วันที่ 18
สิงหาคม 2561
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ป.4-6 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียน
ปากท่อพิทยาคม
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.46 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนปาก
ท่อพิทยาคม
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.13 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนปาก
ท่อพิทยาคม
การแข่งขันตอบคาถามจากหนังสือสารานุกรม
ไทย ระดับจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อ

ชนะเลิศ
เกียรติบัตร/เงิน
รางวัล 1000
บาท
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เกียรติบัตร/เงิน
รางวัล 500 บาท
ชนะเลิศ
ถ้วย/เงินรางวัล
700 บาท
รองชนะเลิศ
อันดับ 1เงิน
รางวัล500บาท
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 เงิน
รางวัล500บาท
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

9

10

24 สิงหาคม ด.ช.ปิยะณัฐ เหมศรี
2560
ด.ญ.พัชรพร บุญชุ่ม

11

26 สิงหาคม ด.ญ.ณัฐณิชา ทองนุ่ม
2560
ด.ญ.เบญญภา วรพิทักษ์กุล

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล
ด.ญ.รมิตา ธัยยาวัฒน์

12

26 สิงหาคม ด.ช.ปิยะณัฐ เหมศรี
2560
ด.ญ.นภาพร สิริรัตนกุล
ด.ญ.พัชรเนตร ชื่นจารัส

13

11
ด.ญ.พีรฉัตร บัณฑิตพรรณ
พฤศจิกายน
2560

14

20-24
ด.ช.ณัฏฐพล สุทธิธรรมพูศิริ
พฤศจิกายน
2560

15

20-24
ด.ญ.จุฑามาศ จงอักษร
พฤศจิกายน
2560

16

20-24
ด.ญ.ปัณฑิตา เชื้อดี
พฤศจิกายน ด.ญ.เบญญภา วรพิทักษ์กุล
2560

17

20-24
ด.ช.ธนภัส เจียมเจริญ
พฤศจิกายน ด.ช.ภัทรพล ฉินสุขสกุล
2560
ด.ช.วิพุธ เทียนวันเพ็ญ

ผลการแข่งขัน
รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีโรงเรียนที่เข้า
ถ้วย/เกียรติ
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 130 โรงเรียน โดย สโมสร บัตร/เงินรางวัล
ไลออนส์
3800บาท/
หนังสืออาเซียน
การแข่งขันตอบคาถามจากหนังสือสารานุกรม รองชนะเลิศ
ไทย ระดับจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อวัน อันดับ 3
เสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีโรงเรียนที่เข้าร่วม ถ้วย/เกียรติ
แข่งขันทั้งหมด 130 โรงเรียน โดย สโมสรไล
บัตร/เงินรางวัล
ออนส์
2200บาท/
หนังสืออาเซียน
การแข่งขันวาดภาพระบายสีจากหนังสือ
รองชนะเลิศ
สารานุกรมไทย สาหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริม
อันดับ 1
ความรู้ เล่ม 9 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เกียรติบัตร/ถ้วย
ครั้งที่ 9
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
เหรียญทอง
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ เกียรติบัตร
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
เหรียญทอง
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ เกียรติบัตร
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ป.4-6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
เหรียญทอง
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ เกียรติบัตร
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ
แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4บท)
ป.4-6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
เหรียญทอง
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ เกียรติบัตร
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

18

20-24
ด.ญ.จิรวดี ศรีคา
พฤศจิกายน ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ
2560
ด.ญ.ณัฐิยากร จันทร์เปรม

19

20-24
ด.ญ.กนกพิชญ์ วีระกุล
พฤศจิกายน ด.ช.ฉัตรปพน กาเนิดแจ้ง
2560
ด.ญ.ชนกนันท์ รุง่ เริอง
ด.ญ.วิลาสินี อาจปักษา
ด.ญ.แพรวลี ทองล่า

20

20-24
ด.ญ.กิติญาดา ชมเดือน
พฤศจิกายน
2560

21

20-24
ด.ญ.ฟ้าใส อินทแสน
พฤศจิกายน ด.ช.วริศ สุทธิสินทอง
2560

22

20-24
ด.ญ.ฐิตวันต์ อวยพร
พฤศจิกายน ด.ช.เตชินท์ เริองจินดา
2560

23

20-24
ด.ญ.จารวี บางป้อง
พฤศจิกายน
2560

24

20-24
ด.ช.พุฒิเมศ ปรีชานุมาศ
พฤศจิกายน
2560

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
แข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science
Show) ป.4-6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ
ประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ
ประกวดมารยาทไทย ป.4-6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ
แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ

ผลการแข่งขัน
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร
เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญเงิน
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ
25

26

27

ชื่อผู้รับรางวัล

20-24
ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
พฤศจิกายน
2560
20-24
ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
พฤศจิกายน
2560

20-24
ด.ญ.ธัญวลัย รวบรวม
พฤศจิกายน
2560

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ป.1-6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ
แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท ชาย ป.1-6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ป.1-6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ป.1-6

ผลการแข่งขัน
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

28

20-24
ด.ญ.ธมลวรรณ คาจันทร์
พฤศจิกายน ด.ญ.ปฏิญญา ประดับแก้ว
2560

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม การ เหรียญทอง
แข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ
เกียรติบัตร
(Presentation) ป.4-6

29

27
ด.ช.ชยานนท์ บัวทอง
พฤศจิกายน ด.ช.หฤษฎ์ โสดาดี
2560

การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
เหรียญทอง
ดรุณาราชบุรี ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
อันดับ 1
เครื่องร่อนกระดาษพับ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3
เกียรติบัตร

30

27

การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์

ด.ญ.สวิชญา ชูชื่นมานะกิจ

เหรียญทอง

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการแข่งขัน
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร
เกียรติบัตร

พฤศจิกายน
2560

นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3

31

27
ด.ญ.ศศิกาญจน์ ชัยวิเศษ
พฤศจิกายน
2560

การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน เหรียญทอง
ดรุณาราชบุรี ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
เกียรติบัตร
สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3

32

27
ด.ญ.ชุติกาญจน์ สิทธิการ
พฤศจิกายน
2560

การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3
การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6

33

27
ด.ญ.วิลาสินีย์ ช่วงโชติ
พฤศจิกายน ด.ญ.เบญจวรรณ พ่วงแพ
2560
ด.ญ.พชรพร บุตรเพ็ชร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
อันดับ 2
เกียรติบัตร

34

27
พฤศจิกายน ด.ช.กรณ์เกียรติ ใจซื่อ
2560
ด.ช.พชร นุชเครือ
ด.ช.ธีรภัทร ดวงภูมิเมศ
ด.ช.นริรินนทร์ เชื่อมแช่ม
ด.ช.จีรทีปต์ มณีรัตน์
ด.ช.วิศาล ปานกลับ

การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
เหรียญทอง
ดรุณาราชบุรี ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
อันดับ 1
การผูกเงื่อนเดินทูนของบนศีรษะและโยนบอล
เกียรติบัตร
(ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3

35

27

การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์

ด.ช.ณัฏฐพล สุทธิธรรมพุศิริ

เหรียญทอง

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

พฤศจิกายน
2560

36

37

38

39

40

27
ด.ญ.จุฑามาศ จงอักษร
พฤศจิกายน
2560

27
พฤศจิกายน
2560

27
พฤศจิกายน
2560

28
พฤศจิกายน
2560

28
พฤศจิกายน
2560

ผลการแข่งขัน
รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน อันดับ 2
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน เกียรติบัตร
ดรุณาราชบุรี ระดับประถมศึกษา การประกวด
คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3

การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับประถมศึกษา การประกวด
คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6
ด.ญ.รุ่งทิพย์ ยะคาดุก
การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
ด.ญ.รมย์ธีรา ขันธ์เครือ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ด.ช.กฤษฎา รุ่งกระจ่าง
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับมัธยม การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3
ด.ช.ปิยะณัฐ เหมศรี
การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับมัธยม การแข่งขัน Multi
Skills ชั้น ม.1-3
ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ
การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
ด.ญ.จิรวดี ศรีคา
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ด.ญ.ณัฐิยากร จันทร์เปรม
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ป.4-6
ด.ช.ภูรชิ จันทร์เมฆา
การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
ด.ญ.เพลงพิณ จันทร์มา
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ด.ญ.พรรณภัทร แพงแก้ว
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ด.ญ.ณัฐณิชา คุณสุวรรณ์
ดรุณาราชบุรี ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
ด.ญ.อรัฐษร เล้าเจริญฤทธิกุล เต้นประกอบเพลงจากหนังสือ Everybody up
ด.ช.เลอมาน แก้วเงิน
ป.4-6

เหรียญทอง
อันดับ 2
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
อันดับ 1
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
อันดับ 2
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร
เหรียญทอง
อันดับ 1
เกียรติบัตร

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

41

42

43

44

45

ชื่อผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ด.ช.ภูมิภัทร์ ตั้งจิตรมณีศักดา
ด.ช.สิรวิชญ์ เชี่ยวชาญ
ด.ญ.ศิริพรรษา อาโป
ด.ช.ธราธิป ศรีสุวัฒนโนทัย
ด.ญ.พชรพร บุตรเพ็ชร
ด.ญ.ปาริฉัตร ปิ่นเวหา
28
ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
พฤศจิกายน
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
2560
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ป.1-6
28
ด.ญ.ธัญวลัย รวบรวม
การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
พฤศจิกายน
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
2560
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ป.1-6
28
ด.ช.ธนบดี กิจเกตุ
พฤศจิกายน
2560

28
ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์
พฤศจิกายน
2560

28
ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
พฤศจิกายน

การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันเล่า
นิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) (เดี่ยว) ชั้น
ม.1-3
การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับมัธยมศึกษา การประกวด
ศิลปินรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3
การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร

เหรียญทอง
อันดับ 1
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
อันดับ 1
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
อันดับ 1
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
อันดับ 1
เกียรติบัตร
เหรียญทอง
อันดับ 1

ผลการแข่งขัน
ชื่อผู้รับรางวัล
รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร
2560
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน เกียรติบัตร
ดรุณาราชบุรี ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ชั้น ม1-3 ชาย
28
ด.ญ.ปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์ การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
เหรียญทอง
พฤศจิกายน
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน เกียรติบัตร
2560
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ชั้น ม1-3 หญิง

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

46
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28
ด.ช.ภูวิศ บุญเชิด
พฤศจิกายน ด.ญ.ณัฐฐิญา พรมน้อย
2560
ด.ญ.ชนิตา ดวงเพชร

การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
เหรียญทอง
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน อันดับ 1
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน เกียรติบัตร
ดรุณาราชบุรี ระดับมัธยมศึกษา การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3

48

28
ด.ญ.ชลิษา รัตนโภคากุล
พฤศจิกายน
2560

49

1 ธันวาคม
2560

ด.ญ.ภานรินทร์ ค้าแหวน

การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.ราชบุรี งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ม.1-3
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้น ม.13 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ณ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
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1 ธันวาคม
2560

ด.ช.กฤษฎา รุ่งกระจ่าง
ด.ญ.รมย์ธีรา ขันธ์เครือ
ด.ญ.รุ่งทิพย์ ยะคาดุก

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา เหรียญทอง
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้น ม.1- เกียรติบัตร
3 การแข่งขัน Science Show ณ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

ผลการแข่งขัน
รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา เหรียญทอง
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้น ม.1- เกียรติบัตร
3 การร้องเพลงคุณธรรม ณ โรงเรียนราชบริกา
นุเคราะห์
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1 ธันวาคม
2560

ด.ญ.กัญญารัตน์ ใบไม้
ด.ญ.จุฑามาศ วงศ์เจริญศิริ
ด.ญ.ชลัญญา ไชยสงเคราะห์
ด.ญ.นุชนาถ กระต่ายทอง
ด.ญ.เฌอเอม อินจีน
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1 ธันวาคม
2560

ด.ญ.จีรนันท์ นิ่มน้อย

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา เหรียญทอง
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้น ม.1- เกียรติบัตร
3 การวาดภาพระบายสี ณ โรงเรียนราชบริกานุ
เคราะห์
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1 ธันวาคม
2560

ด.ช.ภูวิศ บุญเชิด
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1 ธันวาคม
2560

ด.ญ.รินรดา หลอยส่วน
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1 ธันวาคม
2560

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
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1 ธันวาคม
2560

ด.ญ.ชญาณ์พิมพ์ จันทร์ฟอง

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้น ม.13 การวาดภาพลายเส้น Drawing ณ โรงเรียน
ราชบริกานุเคราะห์
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้น ม.13 การแข่งขันร้องไทยลูกกรุง (หญิง) ณ
โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้น ม.13 การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล (ชาย) ณ
โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้น ม.13 การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล (หญิง) ณ
โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์
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1 ธันวาคม
2560

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้น ม.1- เหรียญทอง
3 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ณ เกียรติบัตร

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการแข่งขัน
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร

โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์
58

1 ธันวาคม
2560

ด.ญ.ปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา เหรียญทอง
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้น ม.1- เกียรติบัตร
3 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ณ โรงเรียน
ราชบริกานุเคราะห์
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1 ธันวาคม
2560

ด.ญ.ณัฐชยา กระแสโสม
ด.ญ.ณัฐชา ช่วยชูเชิด
ด.ช.ปฏิพล สุขสา
ด.ช.ภูวเดช
ดอกกลอย
ด.ญ.มนธิสา
กาญจนฉายา
ด.ญ.มัลลิกา
สุขประเสริฐ
ด.ญ.ลภัสรดา จิตรานนท์
ด.ช.สิทธิพันธ์ รามัญ
ด.ช.สุทธิพจน์ ม่วงเจริญ
ด.ช.อภิชัย วันนิยม
ด.ญ.อุไรพร แดงสี
ด.ช.ปิยะภัทร ผ่องใส
4-6มกราคม เด็กชายกฤษฎา รุ่งกระจ่าง
2561
เด็กหญิงรมย์ธีรา ขันธ์เครือ
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยะคาดุก

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา เหรียญทอง
2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้น ม.1- เกียรติบัตร
3 การแข่งขันวงเครื่องลม ณ โรงเรียนราชบริกา
นุเคราะห์

4-6มกราคม เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ
2561

เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

60

61

เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาค ณ จังหวัด
ปราจีนบุรี นครนายก การแสดงวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล
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4-6มกราคม เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ
2561

63

4-6มกราคม ด.ญ.ณัฐชยา กระแสโสม
2561
ด.ญ.ณัฐชา ช่วยชูเชิด
ด.ช.ปฏิพล สุขสา
ด.ช.ภูวเดช
ดอกกลอย
ด.ญ.มนธิสา
กาญจนฉายา
ด.ญ.มัลลิกา
สุขประเสริฐ
ด.ญ.ลภัสรดา จิตรานนท์
ด.ช.สิทธิพันธ์ รามัญ
ด.ช.สุทธิพจน์ ม่วงเจริญ
ด.ช.อภิชัย วันนิยม
ด.ญ.อุไรพร แดงสี
ด.ช.ปิยะภัทร ผ่องใส
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4-6มกราคม เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใบไม้
2561
เด็กหญิงจุฑามาศ วงศ์เจริญศิริ
เด็กหญิงชลัญญา ไชยสงเคราะห์
เด็กหญิงนุชนาถ กระต่ายทอง
เด็กหญิงเฌอเอม อินจีน

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ระดับภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก
การแข่งขันร้องเพลงสากล (ชาย) ม.1-ม.3
เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาค ณ จังหวัด
ปราจีนบุรี นครนายก การแข่งขันร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาค ณ จังหวัด
ปราจีนบุรี นครนายก การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1ม.3

เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาค ณ จังหวัด
ปราจีนบุรี นครนายก การประกวดเพลง

ผลการแข่งขัน
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการแข่งขัน
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร

คุณธรรมม.1-ม.3

65

4-6มกราคม เด็กชายภูวิศ บุญเชิด
2561

66

4-6มกราคม เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ
2561

67

13 มกราคม ด.ช.พุฒิเมธ ปรีชานุมาศ
2561

68

13 มกราคม ด.ญ.รินรดา หลอยส่วน
2561

69

11
กุมภาพันธ์
2561

เด็กชายกฤษฎา รุ่งกระจ่าง
เด็กหญิงรมย์ธีรา ขันธ์เครือ
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยะคาดุก
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11
กุมภาพันธ์
2561

เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาค ณ จังหวัด
ปราจีนบุรี นครนายก การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing)ม.1-ม.3
เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาค ณ จังหวัด
ปราจีนบุรี นครนายก การแข่งขันร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย งานวันเด็กแห่งชาติ
เทศบาลเมืองท่าผา ณ สานักงานเทศบาลเมือง
ท่าผา
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งานวันเด็กแห่งชาติเทศบาล
เมืองท่าผา ณ สานักงานเทศบาลเมืองท่าผา
เป็นตัวแทนของภาคกลาง และภาคตะวันออก
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่
67 ระดับประเทศ การแสดงวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
เป็นตัวแทนของภาคกลาง และภาคตะวันออก
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่
67 ระดับประเทศ 1.1.2 การแข่งขันร้องเพลง

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
เกียรติบัตร

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ถ้วยรางวัล+เงิน
1000บาท
รางวัลชมเชย
ถ้วยรางวัล+เงิน
1000บาท
เหรียญทอง
เหรียญ/เกียรติ
บัตร

เหรียญทอง
เหรียญ/เกียรติ
บัตร

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการแข่งขัน
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร

สากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

71

11
กุมภาพันธ์
2561

เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

เป็นตัวแทนของภาคกลาง และภาคตะวันออก เหรียญทอง
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ เหรียญ/เกียรติ
67 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงพระราช บัตร
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
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11
กุมภาพันธ์
2561

เป็นตัวแทนของภาคกลาง และภาคตะวันออก เหรียญทอง
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ เหรียญ/เกียรติ
67 ระดับประเทศ การประกวดดนตรีประเภท บัตร
วงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
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14
กุมภาพันธ์
2561

ด.ญ.ณัฐชยา กระแสโสม
ด.ญ.ณัฐชา ช่วยชูเชิด
ด.ช.ปฏิพล สุขสา
ด.ช.ภูวเดช ดอกกลอย
ด.ญ.มนธิสา กาญจนฉายา
ด.ญ.มัลลิกา สุขประเสริฐ
ด.ญ.ลภัสรดา จิตรานนท์
ด.ช.สิทธิพันธ์ รามัญ
ด.ช.สุทธิพจน์ ม่วงเจริญ
ด.ช.อภิชัย วันนิยม
ด.ญ.อุไรพร แดงสี
ด.ช.ปิยะภัทร ผ่องใส
ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
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14
กุมภาพันธ์
2561

ด.ช.กฤษฎา รุ่งกระจ่าง
ด.ญ.รมย์ธีรา ขันธ์เครือ
ด.ญ.รุ่งทิพย์ ยะคาดุก

การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลางและภาค
ตะวันออกครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 "100ปี
การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" การ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย)ป.1-6
แข่งที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลางและภาค
ตะวันออกครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 "100ปี

เหรียญทอง
อันดับ 1
เกียรติบัตร

เหรียญทอง
อันดับ 1
เกียรติบัตร

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ
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14
กุมภาพันธ์
2561

ชื่อผู้รับรางวัล

ด.ญ.จิรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ผลการแข่งขัน
โล่/ถ้วย/เกียรติ
บัตร

การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science
Show) ม.1-3 แข่งที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
เหรียญทอง
นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลางและภาค
อันดับ 1
ตะวันออกครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 "100ปี
เกียรติบัตร
การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" การ
แข่งขันวาดภาพระบายสีม.1-3 แข่งที่โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี

ผลงานรางวัลนักเรียน ด้านกีฬา
ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ชุมพร-ระนองเกมส์ พ.ศ.2560
โรงเรียนธีรศาสตร์ได้ส่งนักกีฬาเข้าคัดตัวแทน
รอบจังหวัดราชบุรี รอบระดับภาค 2 จึงได้
เป็นตัวแทนแข่งขันรอบประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้
เดี่ยวหญิงน้าหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ชุมพร-ระนองเกมส์ พ.ศ.2560

1

16-26
มีนาคม
2560

นางสาวกฤษณา ดีคา

2

16-26
มีนาคม

นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง

ผลการ
แข่งขัน
โล่/ถ้วย/
เกียรติบัตร
เหรียญ
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

เหรียญรางวัล
รองชนะเลิศ

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

2560

3

20 เมษายน
2560

ด.ช.โภคิน อ้นพ้นธุ์

4

20 เมษายน
2560

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

10

20 เมษายน
2560

ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ

11

20 เมษายน
2560

ด.ช.สุทธิพงศ์ โพธิบุตร

12

29 เมษายน
2560

ด.ช.ณัฐภัทร นาคขโนง

13

29 เมษายน
2560

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

14

29 เมษายน ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์
2560

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
โรงเรียนธีรศาสตร์ได้ส่งนักกีฬาเข้าคัดตัวแทน
รอบจังหวัดราชบุรี รอบระดับภาค 2 จึงได้
เป็นตัวแทนแข่งขันรอบประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้
เดี่ยวหญิงน้าหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม
การแข่งขันเทควันโด THE EMPEROR
CHAMPIONSHIP ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
การแข่งขันเทควันโด THE EMPEROR
CHAMPIONSHIP ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
การแข่งขันเทควันโด THE EMPEROR
CHAMPIONSHIP ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
การแข่งขันเทควันโด THE EMPEROR
CHAMPIONSHIP ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2560
การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2560

การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2560

ผลการ
แข่งขัน
โล่/ถ้วย/
เกียรติบัตร
อันดับ 2

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ชนะเลิศ
เหรียญ /
เกียรติบัตร
ชนะเลิศ
เหรียญ /
เกียรติบัตร

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญ /
เกียรติบัตร

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

15

29 เมษายน ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ
2560

16

29 เมษายน ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์
2560

17

29 เมษายน ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์
2560

18

29 เมษายน ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีสวุ รรณ์
2560

19

25-28
พฤษภาคม
2560

เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

20

25-28
พฤษภาคม
2560

เด็กชายโภคิน อ้นพันธุ์

21

25-28
พฤษภาคม
2560

นางสาวกฤษณา ดีคา

ผลการ
แข่งขัน
รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
โล่/ถ้วย/
เกียรติบัตร
การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น รองชนะเลิศ
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29 อันดับ 1
เมษายน 2560
เหรียญ /
เกียรติบัตร
การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น รองชนะเลิศ
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29 อันดับ 2
เมษายน 2560
เหรียญ /
เกียรติบัตร
การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น รองชนะเลิศ
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29 อันดับ 2
เมษายน 2560
เหรียญ /
เกียรติบัตร
การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น รองชนะเลิศ
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29 อันดับ 2
เมษายน 2560
เหรียญ /
เกียรติบัตร
เทควันโด sport heroแห่งชาติครั้งที่1
รางวัลรอง
ประจาปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา
ชนะเลิศ
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แข่งขันเมื่อวันที่ 25- อันดับ 1
28 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนธีรศาสตร์
เหรียญ /
เกียรติบัตร
เทควันโด sport heroแห่งชาติครั้งที่1
เหรียญ /
ประจาปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา
เกียรติบัตร
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แข่งขันเมื่อวันที่ 25- รางวัลรอง
28 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนธีรศาสตร์
ชนะเลิศ
อันดับ 2
เทควันโด sport heroแห่งชาติครั้งที่1
เหรียญ /
ประจาปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา
เกียรติบัตร
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แข่งขันเมื่อวันที่ 25- รางวัลรอง
28 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนธีรศาสตร์
ชนะเลิศ

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

22

25-28
พฤษภาคม
2560

นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง

23

27 - 28
พฤษภาคม
2560

ด.ช.ทัตเทพ รุจิประชากร

24

27 - 28
พฤษภาคม
2560

ด.ช.เฉลิมเกียรติ อนันต์สถิต

25

27 - 28
พฤษภาคม
2560

ด.ญ.ชุติกาญจน์ ค้าจุน

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

เทควันโด sport heroแห่งชาติครั้งที่1
ประจาปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แข่งขันเมื่อวันที่ 2528 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนธีรศาสตร์

ผลการ
แข่งขัน
โล่/ถ้วย/
เกียรติบัตร
อันดับ 2

เหรียญ /
เกียรติบัตร
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2
การแข่งขันว่ายน้า ม.เกษตรศาสตร์
1 เหรียญ
กาแพงแสน แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ระหว่าง ทองแดง /
วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 ณ สระว่ายน้า เกียรติบัตร
ม.เกษตรศาสตร์ กาแพงแสนเข้าร่วมแข่งขัน 5
ท่า 5 รายการ ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ท่า
กรรเชียง 50 เมตร ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ท่า
กบ 50 เมตร ท่าผลัดฟรีสไตร์
การแข่งขันว่ายน้า ม.เกษตรศาสตร์
2 เหรียญ
กาแพงแสน แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ระหว่าง ทองแดง /
วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 ณ สระว่ายน้า เกียรติบัตร
ม.เกษตรศาสตร์ กาแพงแสน
ท่าฟรีสไตล์ 50 , 100 , 200 เมตร
ท่ากรรเชียง 50 , 100 เมตร
ท่าผีเสื้อ 50 , 100 เมตร
ท่ากบ 50 , 100 เมตร
ท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร
การแข่งขันว่ายน้า กัลยณมิตร แชมป์เปี้ยนชิพ 1 เหรียญทอง
2017 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม
4 เหรียญเงิน
2560 ณ สระว่ายน้าสโมสรตารวจ
2 เหรียญ
กรุงเทพมหานคร
ทองแดง /
เข้าร่วมแข่งขัน 4 ท่า 8 รายการ
เกียรติบัตร /
ท่าฟรีสไตล์ 25 และ 50 เมตร
ถ้วย
ท่ากรรเชียง 25 และ 50 เมตร

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

26

10 มิถุนายน ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ
2560

27

10 มิถุนายน ด.ช. ธัญตะวัน อิ่มทรัพย์
2560

28

10 มิถุนายน ด.ช. นนทกร อ่อนละมัย
2560

39

10 มิถุนายน ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
2560

30

10 มิถุนายน ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง
2560

31

10 มิถุนายน ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
2560

32

10 มิถุนายน ด.ช.สุทธิพงศ์ โพธิบุตร

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
ท่าผีเสื้อ 25 และ 50 เมตร
ท่ากบ 25 และ 50 เมตร
การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ
อาเภอสวนผึ้ง

ผลการ
แข่งขัน
โล่/ถ้วย/
เกียรติบัตร

ชนะเลิศ
เหรียญ/
เกียรติบัตร

การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ
อาเภอสวนผึ้ง
การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ
อาเภอสวนผึ้ง
การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ
อาเภอสวนผึ้ง
การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ
อาเภอสวนผึ้ง
การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ
อาเภอสวนผึ้ง

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญ/
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญ/
เกียรติบัตร
เหรียญ/
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญ/
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญ/
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง

เหรียญ/

2560

แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ
อาเภอสวนผึ้ง

ผลการ
แข่งขัน
โล่/ถ้วย/
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

33

10 มิถุนายน ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์
2560

การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ
อาเภอสวนผึ้ง

เหรียญ/
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

34

22
กรกฎาคม
2560

น.ส.นฤมล แซ่ตั้น

การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
เหรียญ/
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ เกียรติบัตร
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
ชนะเลิศ
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี

35

22
กรกฎาคม
2560

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
เหรียญ/
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ เกียรติบัตร
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
ชนะเลิศ
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี

36

22
กรกฎาคม
2560

ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี

เหรียญ/
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

37

22
กรกฎาคม
2560

ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์

การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี

เหรียญ/
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

38

22

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน

เหรียญ/

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

กรกฎาคม
2560

ผลการ
แข่งขัน
รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
โล่/ถ้วย/
เกียรติบัตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ เกียรติบัตร
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
รองชนะเลิศ
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี
อันดับ 1

39

22
กรกฎาคม
2560

ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี
การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี

เหรียญ/
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญ/
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

40

22
กรกฎาคม
2560

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

41

12 สิงหาคม ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง
2560

การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ เกียรติบัตร
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
ชนะเลิศ
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2560

42

12 สิงหาคม ด.ญ.นฤมล แซ่ตั้น
2560

43

12 สิงหาคม ด.ญ.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์
2560

44

12 สิงหาคม ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ
2560

การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2560
การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2560
การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค

เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

45

12 สิงหาคม ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์
2560

46

12 สิงหาคม ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์
2560

47

12 สิงหาคม ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ
2560

48

12 สิงหาคม ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย
2560

49

ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง

50

26 สิงหาคม ด.ญ.นฤมล แซ่ตั้น
2560

51

2 กันยายน
2560

น.ส.นฤมล แซ่ตั้น

52

2 กันยายน

ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2560
การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2560
การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2560
การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2560
การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2560
การแข่งขันเทควันโดรายการสามอ่าว ณ
สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลการ
แข่งขัน
โล่/ถ้วย/
เกียรติบัตร
อันดับ 1
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ
เกียรติบัตร/
มหาวิทยาลัยบูรพา แชมเปี้ยนชิพ ณ แปซิฟิค เหรียญ
ปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 26
ชนะเลิศ
สิงหาคม 2560
การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพื่อฝันเพื่อวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพื่อฝันเพื่อวัน

เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เกียรติบัตร

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

2560

เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลการ
แข่งขัน
โล่/ถ้วย/
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

53

2 กันยายน
2560

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพื่อฝันเพื่อวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

54

2 กันยายน
2560

ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพื่อฝันเพื่อวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

55

2 กันยายน
2560

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพื่อฝันเพื่อวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

56

2 กันยายน
2560

ด.ช.ปุณยวิชญ์ โพธินันทวงศ์

การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพื่อฝันเพื่อวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

57

2 กันยายน
2560

ด.ช.ธัญตะวัน อิ่มทรัพย์

การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพื่อฝันเพื่อวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

58

2 กันยายน
2560

ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์

การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพื่อฝันเพื่อวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

59

2 กันยายน
2560

ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพื่อฝันเพื่อวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

60

14-17
กันยายน
2560

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

61

14-17
กันยายน
2560

ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์

62

4
พฤศจิกายน
2560
4
พฤศจิกายน
2560
4
พฤศจิกายน
2560
4
พฤศจิกายน
2560
4
พฤศจิกายน
2560
4
พฤศจิกายน
2560
4
พฤศจิกายน

ด.ญ.นฤมล แซ่ตั้น

63

64

65

66

67

68

ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์

ด.ช.ปุณยวิชญ์ โพธินันทวงศ์

ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

ด.ช.วรัท สุขการณ์

ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

การแข่งขันเทควันโด รายการ โครงการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ SPORTS
HERO แห่งชาติ ประจาปี 2560 ณ สนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
การแข่งขันเทควันโด รายการ โครงการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ SPORTS
HERO แห่งชาติ ประจาปี 2560 ณ สนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม

ผลการ
แข่งขัน
โล่/ถ้วย/
เกียรติบัตร

เกียรติบัตร
ชนะเลิศ

เกียรติบัตร
ชนะเลิศ

เกียรติบัตร
ชนะเลิศ
เกียรติบัตร
ชนะเลิศ
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เกียรติบัตร
อันดับ 1รอง
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

69

70

71

72

73

ชื่อผู้รับรางวัล

2560
4
ด.ช.ธัญตะวัน อิ่มทรัพย์
พฤศจิกายน
2560
4
ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย
พฤศจิกายน
2560
4
ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์
พฤศจิกายน
2560
4
ด.ช.สุนธวา สินสุข
พฤศจิกายน
2560
10 ธันวาคม น.ส.นฤมล แซ่ตั้น
2560

74

10 ธันวาคม ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง
2560

75

10 ธันวาคม ด.ช.สุนธวา สินสุข
2560

76

10 ธันวาคม ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ
2560

77

10 ธันวาคม ด.ช.วรัท สุขการณ์
2560

ผลการ
แข่งขัน
รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ
โล่/ถ้วย/
เกียรติบัตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
เกียรติบัตร
การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง รองชนะเลิศ
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม อันดับ 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
เกียรติบัตร
การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง รองชนะเลิศ
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม อันดับ 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
เกียรติบัตร
การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "เกมนักสู้
มุ่งสู่ฝัน" ณ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560
การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "เกมนักสู้
มุ่งสู่ฝัน" ณ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560
การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "เกมนักสู้
มุ่งสู่ฝัน" ณ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี
เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2560
การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "เกมนักสู้
มุ่งสู่ฝัน" ณ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560
การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "เกมนักสู้
มุ่งสู่ฝัน" ณ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เกียรติบัตร
ชนะเลิศ
เหรียญ/
เกียรติบัตร
ชนะเลิศ
เหรียญ/
เกียรติบัตร
เหรียญ/
เกียรติบัตร
ชนะเลิศ
เหรียญ/
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญ/
เกียรติบัตร
รองชนะเลิศ

ลาดับ วัน เดือน ปี
ที่
ที่รับ

ชื่อผู้รับรางวัล

รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ

78

22-24
ธันวาคม
2560

น.ส.นฤมล แซ่ตั้นด.ญ.นีรนรี
เชวงกุลพิวัฒน์
ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ
ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์
ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์
ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์จังหวัดใน
โครงการสปอร์ตฮีโร่ แห่งประเทศไทย ณ
โรงยิมโรงเรียนธีรศาสตร์

79

22-24
ธันวาคม
2560

ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์

การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์จังหวัดใน
โครงการสปอร์ตฮีโร่ แห่งประเทศไทย ณ
โรงยิมโรงเรียนธีรศาสตร์

ผลการ
แข่งขัน
โล่/ถ้วย/
เกียรติบัตร
อันดับ 2
เหรียญ/
เกียรติบัตร

เหรียญ/
เกียรติบัตร

12. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนธีรศาสตร์ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

1
2
3
4
5

คุณภาพของผู้เรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การจัดการศึกษาคาทอลิก

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2560
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ผลการตรวจ
ระดับ
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
(3) ระดับดี

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ NT ชั้น ป.3 มีผลสัมฤทธิ์โดยรวมไม่บรรลุเป้าหมาย
ควรดาเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล เช่น ศึกษาผลการสอบรายฉบับ
รายมาตรฐาน สาระการเรียนรู้ ปรับกระบวนการเรียนการสอน การฝึกทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับการสอบ
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ปฏิบัติจริง ฝึกให้ผู้เรียนสรุป
องค์ความรู้และนาไปใช้พัฒ นาตนเองนาไปใช้ในสถานการณ์ ต่างๆได้ ได้แก่ โครงงาน ควรให้ ผู้ เรียนได้
นาเสนอความรู้ที่ได้จากการทาโครงงานด้วยตนเอง
สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนอ่านออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถ
- ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET
เขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ NT ชั้น ป.3 มี
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนา ผลสัมฤทธิ์โดยรวมไม่บรรลุเป้าหมาย ควร
ทักษะทางวิชาการ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ส่งผลให้มี
ดาเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดย
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล เช่น ศึกษาผลการ
( O-net ) สูงกว่าระดับชาติ นักเรียนได้รับการตัดสินให้เลื่อน
สอบรายฉบับ รายมาตรฐาน สาระการ
ชั้นปลายปี ร้อยละ 100 นักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้น
เรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน การ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับสามัญศึกษา
ฝึกทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับการสอบ
อาชีวศึกษา และ ประกอบอาชีพได้ นักเรียนมีคุณลักษณะที่
หรือการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ
พึงประสงค์ มีค่านิยมที่ดี มีความเป็นไทย มีวัฒนธรรม รู้จัก
ฯลฯ
เข้าร่วมขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิใจในชาติ และท้องถิ่น
และมีผลงานรางวัลร่วมยินดีในวันแห่งความภาคภูมิใจ
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
สังกัดโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสังฆ
มณฑลและระดับโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เลี้ยงดู
จากครอบครัว มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสังคมอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของ
สถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
- ไม่มีจุดควรพัฒนา ให้รักษาระบบที่
เป็นมาตรฐานต่อไป
และมีแผนบริหารความเสี่ยง เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มงานเพื่อให้ทุกฝ่ายมี

จุดเด่น
ส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
สภาพปัญหา การพัฒนา และนโยบายการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานและจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียน
ได้ใช้ระบบพัฒนาการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

จุดควรพัฒนา

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ครูใช้นวัตกรรมระบบเรียนรู้ในการปฏิบัติการเรียนการ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เปิด
สอน ด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียนสารวจวิเคราะห์ คัดกรองและ
ความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนก่อนการ
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง ฝึกให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้
เรียนรู้ด้วยการคิด ได้ปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้
และนาไปใช้พฒ
ั นาตนเองนาไปใช้ใน
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนรักการอ่าน การแสวงหา
สถานการณ์ต่างๆได้ ได้แก่ โครงงาน
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
และควรให้ผู้เรียนได้นาเสนอความรู้ที่ได้
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จากการทาโครงงานด้วยตนเอง
เรียนรู้และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เลือกแหล่งเรียนรู้ในการทัศนศึกษา อย่างมีเหตุผล
และเป็นประชาธิปไตย ได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผ่านการสอบวัดประเมินตามระเบียบว่าด้วยการวัด
และประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ มีการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี
มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยบุคลากรทุกคน
ประสิทธิผล
มีการวางแผนการดาเนินงาน จัดระบบสารสนเทศมีการประชุม- - ไม่มจี ดุ ควรพัฒนา ให้รักษาระบบที่
เป็นมาตรฐานต่อไป
กากับติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และปฏิทินดาเนินงาน
ที่ชัดเจน และมีผลรายงานคุณภาพภายใน ประจาปี (SAR)

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

อย่างเป็นระบบ
 ด้านการศึกษาคาทอลิก
 ด้านการศึกษาคาทอลิก
นักเรียนคาทอลิกรวมเป็นหนึ่งเดียวในความเชื่อ ศรัทธา
- ไม่มจี ุดควรพัฒนา ให้รักษาระบบที่
เป็นมาตรฐานต่อไป
มีความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศข่าวดีใหม่ของพระ
เยซูคริสตเจ้า บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันระหว่าง
ศาสนา สร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ร่วมมือและแบ่งปันซึ่ง
กันและกัน โดยวิธีการศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน

แนวทางพัฒนาในอนาคต
1. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และระดับชาติ เน้น
การพัฒนาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้น
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ และ โครงงาน
โดยส่งเข้ารับการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
นาไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบ ด้านใดด้านหนึ่งอย่างเด่นชัด เป็นที่ยอมรับของชุมชนและเครือข่าย
ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. การพัฒนาครูโดยการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และส่งเข้ารับการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานภายนอกและเครือข่าย
2. การเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการ
ประเมินระดับชาติ NT , O-NET และ PISA

บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1. ปรัชญาของโรงเรียน
คุณธรรม
นาวิชา

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

กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำร แสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำงำนอำชีพและ
คุณภำพชีวิตส่วนตนสำมำรถเผชิญควำมเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเท่ำทัน
ชำญฉลำด และเป็นประชำธิปไตย

พัฒนาสุข

หมำยถึง

สำมำรถนำควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับไป
พัฒนำตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติให้มีควำมสุข

2. สัญลักษณ์และความหมายของตราโรงเรียน
กางเขนและแสงสว่าง

หมำยถึง คุณธรรมแห่งศำสนำเป็นควำมสำคัญยิ่งกว่ำสิ่งอื่นใด ซึ่งจะเป็น
หนทำงที่จะส่องทำงชีวิตของมนุษย์ให้พบควำมสุขอันแท้จริง

มือถือคบเพลิงที่ลุกโชติช่วง หมำยถึง พลังอันเข้มแข็ง และควำมมั่นใจที่พร้อมจะต่อสู้กับอุปสรรค และ
ควำมยำกลำบำกต่ำง ๆ
หนังสือที่เปิดออก
สีประจาโรงเรียน

หมำยถึง สรรพศำสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำรงชีวิต
สีขาว - นาเงิน

ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นหูกวำง (the Malabar)
ต้นหูกวำง เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นแข็งแรง แตกกิ่งก้ำนแผ่เป็นชั้นๆ มีใบใหญ่ สีเขียว สวยงำม โดยเฉพำะใน
ฤดูกำรผลัดใบ มีประโยชน์ให้ร่มเงำบังแดด

ความหมาย
บุคลำกรทุกระดับต้องยืนหยัดในควำมอดทน ทุ่มเท เสียสละ พำกเพียรใฝ่หำควำมรู้ มุ่งพัฒนำตนเองอยู่
เสมอและยังประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีจิตสำธำรณะ
3. คาขวัญโรงเรียน
เรียนดี
เรียนดี

มีวินัย นาใจนักกีฬา ใฝ่หาคุณธรรม

หมำยถึง

นักเรียนมีควำมรู้พื้นฐำนตำมหลักสูตรในแต่ละชั้นปี และมีผล
กำรเรียนผ่ำนเกณฑ์

มีวินัย

หมำยถึง

นักเรียนปฏิบัติตำมระเบียบวินัยของโรงเรียน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงมีควำมสุข

นาใจนักกีฬา

หมำยถึง

นักเรียนรู้จักตนเอง ยอมรับผู้อื่น และ รู้รักสำมัคคี

ใฝ่หาคุณธรรม

หมำยถึง

นักเรียนดำรงชีวิตด้วยคุณธรรมพื้นฐำน คือรอบคอบ กล้ำหำญ
มัธยัสถ์ และ ยุติธรรม

4. วิสัยทัศน์ (ปีการศึกษา 2561 – 2565 )
โรงเรียนธีรศำสตร์มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำธำรณะ สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สู่บริบทกำรศึกษำไทย 4.0 และดำเนินชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข

5. พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบตำมหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
2. จัดกำรศึกษำตำมพันธกิจกำรศึกษำคำทอลิกเพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้เรียนให้ได้รับกำรอภิบำล
ด้ำนจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตำมหลักธรรมของศำสนำและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำม
3. จัดกิจกรรม มวลประสบกำรณ์พัฒนำผู้เรียนได้มีควำมรู้ และทักษะในกำรประกอบอำชีพและพัฒนำ
ตนเองได้เต็มศักยภำพ
4. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
6. เป้าหมาย
เป้ำหมำยที่ 1
เป้ำหมำยที่ 2
เป้ำหมำยที่ 3
เป้ำหมำยที่ 4
เป้ำหมำยที่ 5

คุณภำพของผู้เรียน
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
กำรจัดกำรศึกษำคำทอลิก

7. เป้าหมาย กลยุทธ์ สภาพความสาเร็จ และผู้รับผิดชอบ
เป้าหมายที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2

สภำพ
ควำมสำเร็จ
ร้อยละ
80

ผู้รับผิดชอบ

80

วิชำกำร

วิชำกำร

กลยุทธ์

สภำพ
ควำมสำเร็จ
ร้อยละ

ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกำร

เป้าหมายที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.
กำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงแผนและดำเนินกำรงำนพัฒนำวิชำกำรที่
เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ทุกกลุ่มเป้ำหมำย และดำเนินกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงแผนและดำเนินกำรงำนพัฒนำครูและ
บุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงแผนและดำเนินกำรงำนพัฒนำและกำร
จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 7
ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงแผนและดำเนินกำรงำนพัฒนำกำรจัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ 8
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและกำรร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
กลยุทธ์ที่ 9
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำรกำรบริหำรและกำรบริหำร
จัดกำร กำรกำกับ ติดตำมประเมินผล

สภำพ
ควำมสำเร็จ
80

ประกันคุณภำพ

80

วิชำกำร

80

งำนบุคคล

80

บริหำรทั่วไป
งำนสำรสนเทศ
เทคโนโลยี
บริหำรทั่วไป
งำนอำคำร

เป้าหมายที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

80

80

80

ผู้รับผิดชอบ

บริหำรทั่วไป
งำนธุรกำร
งบประมำณ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 10
ส่งเสริมพัฒนำให้มีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 11
ส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 12
ส่งเสริมพัฒนำกำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
80

ผู้รับผิดชอบ
วิชำกำร
บุคคล

80

วิชำกำร

80

วิชำกำร
วัดผล

เป้าหมายที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 13
ส่งเสริมพัฒนำกำรใช้ระบบประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
80

ผู้รับผิดชอบ
ประกันคุณภำพ

เป้าหมายที่ 5 การจัดการศึกษาคาทอลิก
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 14
ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำคำทอลิก

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
80

8. มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนธีรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
จิตตาภิบาล

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนธีรศาสตร์ พ.ศ. 2561
มีจำนวน 5 มำตรฐำน คือ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
มำตรฐำนที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำคำทอลิก
มีรายละเอียด ดังนี
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ
3) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
4) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ
6) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรทำงำน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1.กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
2.กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ทุก
กลุม่ เป้ำหมำย และ ดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
2) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
3) กำรวำงแผนและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ

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

บทที่ 3
แผนการดาเนินโครงการ งาน
1. สรุปโครงการ งาน กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2561

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับประถมศึกษา
ที่

1
2

3
6

7
8
9
10
11

โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
โครงการรักษ์ภาษาไทย
2.1 งานวันสุนทรภู่
2.2 งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
2.3 งานบันทึกรักการอ่าน Love to
learn
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทฺธิ์ 8
กลุ่มสาระ
6.1 งานจุดเน้นกลุ่มสาระ
6.2 งานประเมินการอ่านเขียนและ
การคิดคานวณ
6.3 งานการสอบประเมินคุณภาพ
ระดับชาติ O-NET ชั้น ป.6
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8
กลุ่มสาระ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
วิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบ
เรียนรู้
โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ
เนตรนารี และ ยุวกาชาด
11.1 งานกองลูกเสือโรงเรียนธีรศาสตร์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
โรงเรียน
สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 61- พ.ย. 62
พ.ค. 61- ก.พ. 62
18-26 มิ.ย.61
10 พ.ค.-1ส.ค.61
พ.ค. 61- ก.พ. 62

20,000
2,000
1,000
1,000
-

-

นางพรรณทิพย์
นางจิราภร
นางจิราภร
นางจิราภร
นางจิราภร

พ.ค.-20 ส.ค.61
พ.ค.61 -มี.ค.62

3,000
9,200

-

นางสาวสุคนธา
นางสาวสุคนธา

พ.ค.61 -มี.ค.62
พ.ค.61 -มี.ค.62

5,200
1,000

-

นางสาวสุคนธา
นางสาวสุคนธา

พ.ค.61 -มี.ค.62

3,000

-

นางสาวสุคนธา

พ.ค.61 - ก.พ.62

1,000

-

นางปทิตตา

พ.ค.61-มี.ค.62

4,000

-

นางพรรษา

พ.ค.61-มี.ค.62

4,000

-

นางพรรษา

พ.ค.61-มี.ค.62

4,000

-

นางพรรษา

พ.ค.61 - ก.พ.62

5,000

-

นายธนิต

มิ.ย.61-ก.พ.62

3,800

-

นายธนิต

11.2 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ
11.3 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.1
ที่

12
13
14
15

30-มิ.ย.-61

300

-

นายธนิต

14-ก.ย.-61

-

180.-/คน

นางสาวลัดดา

งบประมาณ
โรงเรียน
สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

11.4 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.2
11.5 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.3
11.6 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4
11.7 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.5
11.8 งานค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6
โครงการทัศนศึกษา
โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูก
ความรู้
โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

14-ก.ย.-61
14-ก.ย.-61
14-15 ก.ย.61
14-15 ก.ย.61
7-9 ธ.ค.61
31ก.ค.-1ส.ค.61
พ.ค.61 - ก.พ.62

900
2,000
2,000

พ.ค.61 - ก.พ.62
พ.ค.61 - ก.พ.62

500
500

สรุปงบประมาณงานวิชาการประถม

180.-/คน
180.-/คน
180.-/คน
180.-/คน
180.-/คน
200.-/คน

40.-/คน

นางนฤมล
นางนัยนา
นางรังสิมา
นางสาวฐิตินันท์
นางสาวปัทมา
นางสาวสุจิวรรณ
นางจุฑาวรรณ
นางปทิตตา
นางดุษณีย์

62,200

กลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
ที่

1
2

3
4

โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

โครงการธรรมศึกษา ตรี โท เอก
โครงการรักษ์ภาษาไทย
2.1 งานวันสุนทรภู่
2.2 งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
2.3 งานบันทึกรักการอ่าน Love to
learn
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริม
กิจกรรมห้องสมุด
4.1 งานปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด
4.2 งานสัปดาห์ห้องสมุด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
โรงเรียน
สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ

10 พ.ค.-7ส.ค.61
พ.ค. 61- ก.พ.62

10,000
2,000
1,000
1,000
-

นางประไพ
นางกังสดาล
นางกังสดาล
นางกังสดาล
นางกังสดาล

พ.ค.-20 ส.ค.61
พ.ค.61-ก.พ.62

3,000
80,000

นางวัชราภรณ์
นางสุรีรัตน์

15-21 พ.ค.61
25-29 มิ.ย.61

500
500

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์

พ.ค. 61- พ.ย. 62
พ.ค. 61- ก.พ. 62
10 พ.ค.-5 ก.ค.61

5
6
ที่

7
8

9
10
11
12
13

14

4.3 งานส่งเสริมการอ่าน
4.4 งานปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด
โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวาน
ความรู้
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน
โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
8 กลุ่มสาระ
8.1 งานจุดเน้นของกลุ่มสาระ
8.2 งานประเมินการอ่านเขียนและ
การคิดคานวณระดับมัธยม
8.3 งานการสอบประเมินคุณภาพ
ระดับชาติ O-NET ชั้น ม.3
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
8 กลุ่มสาระ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
วิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบ
เรียนรู้
โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน
โครงการส่งเสริมงานบริการแนะแนว
และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
13.1 งานบริการแนะแนว
13.2 งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง
13.3 งานวันพบผู้ปกครอง
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ
เนตรนารี และ ยุวกาชาด
14.1 งานกองลูกเสือโรงเรียน
14.2 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ
14.3 งานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตร

มิ.ย.61-ก.พ.62
มิ.ย.-ก.ย.61
26-27 พ.ย.61

3,000
76,000
5,000

พ.ค.61-ก.พ.62

2,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
นางวัชราภรณ์
นางวรรณวลี

งบประมาณ
โรงเรียน
สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61 - ก.พ.62
พ.ค.61 -มี.ค.62

3,000
9,200

150.-/คน นายศักดิ์ชัย
นางสาวพิทยาภรณ์

พ.ค.61 -มี.ค.62
พ.ค.61 -มี.ค.62

5,200
1,000

นางสาวพิทยาภรณ์
นางสาวพิทยาภรณ์

พ.ค.61 -มี.ค.62

3,000

นางสาวพิทยาภรณ์

พ.ค.61 - ก.พ.62

1,000

นางวัชราภรณ์

พ.ค.61-มี.ค.62

4,000

นางสาวสุธีรา

พ.ค.61-มี.ค.62

4,000

นางสาวสุธีรา

พ.ค.61-มี.ค.62

4,000

นางสาวสุธีรา

พ.ค.61-มี.ค.62

4,000

นางสาวเทียมจันทร์

พ.ค.61-มี.ค.62
2-มิ.ย.-61
ส.ค.61 - มี.ค.62
พ.ค.61 - ก.พ.62

5,000

นางสาวเทียมจันทร์
นางสาวเทียมจันทร์
นางสาวเทียมจันทร์
นายสมชาย

มิ.ย.61-ก.พ.62
มิ.ย.-ก.ค.61

3,800
300

นายสมชาย
นายสมชาย

มิ.ย.-ธ.ค.61

900

290.-/คน นายสมชาย

15
16
17

ที่

18
19
20

นารี สามัญรุ่นใหญ่
โครงการทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3
โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูก
ความรู้
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ CEFR
17.1 งานพัฒนาเพื่อยกระดับการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

17.2 งาน Intensive English
Program
17.3 งาน English Activities
โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการครูอาสา Teacher Voluntee

พ.ค.61-ก.ย.61

2,000

พ.ค.61 - ก.พ.62

2,000

นางสาวโชคสกุล

พ.ค.61 - ก.พ.62
พ.ค.61-มี.ค.62

10,000
1,000

นางสาวโชคสกุล
นางสาวโชคสกุล

ระยะเวลา
ดาเนินการ

390.-/คน นายพรพจน์

งบประมาณ
โรงเรียน
สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61- มี.ค.62

8,000

นางสาวโชคสกุล

พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61 - ก.พ.62
พ.ค.61 - ก.พ.62

1,000
500
500

นางสาวโชคสกุล
นางสาวเทียมจันทร์
นายศักดิ์ชัย

พ.ค.61-ก.พ.62

1,000
152,200

สรุปงบประมาณงานวิชาการมัธยม
สรุปงบประมาณงานวิชาการประถม
สรุปงบประมาณกลุ่มงานบริหารวิชาการ

50.-/คน

นางประภาพรรณ

62,200
214,400

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ที่
1
2

ระยะเวลา
ดาเนินการ
โครงการติดตามการดาเนินโครงการด้าน พ.ค.61-มี.ค.62
งบประมาณ
โครงการติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ค.61-มี.ค.62
และค่าธรรมเนียมอื่น
2.1 งานติดตามการชาระค่าธรรมเนียม พ.ค.61-มี.ค.62
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
2.2 งานติดตามการค้างชาระ
พ.ค.61-มี.ค.62
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมอื่น ที่เกิน 1 ปีกศ.
โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียน สนับสนุน
นางสาวกุสุมนิภา
102,000

นางสาวกุสุมนิภา

100,000

นางสาวกุสุมนิภา

2,000

นางสาวกุสุมนิภา

สรุปงบประมาณกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

102,000

กลุ่มงานบริหารทั่วไป - กลุ่มงานอาคารสถานที่
ที่
1
2
3

ที่
4

โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
โครงการจัดภูมิทัศน์ภายในภายนอก
โรงเรียน
โครงการสุขาภิบาลน้าดื่มน้าใช้
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์

โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
โครงการอาคารเรียนอาคารประกอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค.61-มี.ค.62

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียน
สนับสนุน
190,000
นางนฤมล

พ.ค.61-ก.พ.62

11,000

พ.ค.61-ก.พ.62

1,395,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค.61-ก.พ.62

งบประมาณ
โรงเรียน สนับสนุน
25,500

นางสาวหนึ่งฤทัย
นางศรีไพร

ผู้รับผิดชอบ
นางเสาวลักษณ์

4.1 งานการใช้อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ
4.2 งานสารวจความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคาร
4.3 งานจัดทาประวัติ แผนผัง
ห้องเรียน อาคารเรียน และห้อง
ประกอบ
4.4 งานการซ้อมอัคคีภัย

พ.ค.61-ก.พ.62

2,000

นางสาวพัชรินทร์

พ.ค.-ส.ค.61

1,000

นางเสาวลักษณ์

พ.ค.-ส.ค.61

500

นางสาวกมลชนก

พ.ค.-ก.ค.61

3,000

นางนัยนา

4.5 งาน 5 ส.

พ.ค.61-ก.พ.62

18,000

นางนฤมล

พ.ค.61-ก.พ.62

1,000

นายสุวัฒน์

4.6 งานให้บริการกับบุคคลภายนอก
ภายใน
สรุปงบประมาณงานอาคารสถานที่

1,621,500

กลุ่มงานบริหารทั่วไป - กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน
ที่
1

โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
โครงการธีรศาสตร์เกมส์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
15พ.ค.-14ก.ย.61

งบประมาณ
โรงเรียน สนับสนุน
60,000

ผู้รับผิดชอบ
นางอัญชลี

2

3
4
ที่

โครงการอนุรักษ์วันสาคัญ
2.1 งานวันวิสาขบูชา
2.2 งานวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
2.3 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯรัชกาลที่ 10
2.4 งานวันแม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
2.5 งานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
2.6 งานวันริ่นเริง,วันคริสต์มาส
2.7 งานวันเด็กแห่งชาติ
2.8 งานวันมาฆบูชา
โครงการประเพณีวันลอยกระทง
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
4.1 งานความร่วมมือระหว่างชุมชน
โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

พ.ค.61-ก.พ.62
5-มิ.ย.-61
25-ก.ค.-61
28-ก.ค.-61

51,800
800
3,000
5,000

10-ส.ค.-61

6,000

นางนัขชชา

4-ธ.ค.-61

1,000

นางนัชชา

21-22 ธ.ค.61
12-ม.ค.-62
18-ก.พ.-62
30-พ.ย.-61
พ.ค.61-ก.พ.62
พ.ค.61-ก.พ.62
ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค.61-ก.พ.62

4.2 งานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์
5 โครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและ พ.ค.61-ก.พ.62
รับใช้
5.1 งานแบ่งปันน้าใจ
ตลอดปี
5.2 งานนาฏศิลป์สัมพันธ์รัก
ตลอดปี
สรุปงบประมาณงานสัมพันธ์ชุมชน

ผู้ปกครอง

20,000
15,000
1,000
6,000
4,000
1,000
งบประมาณ
โรงเรียน สนับสนุน
3,000

นางสาวมัณฑนา
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวมัณฑนา
นางอัญชลี

นางสาวรัศมี
นายพัฒนา
นางสาวมัณฑนา
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
ผู้รับผิดชอบ
นายบุญลาภ

11,000

นางสาวอลิสา

3,000
8,000
132,800

นางสาวอลิสา
นางสาวอลิสา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป -งานกิจการนักเรียน
ที่
1

โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
1.1งานบริการห้องพยาบาล
1.2งานส่งเสริมอนามัยนักเรียน
1.3 งานส่งเสริมสุขศึกษในโรงเรียน
1.4 งานส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนใน
โรงเรียน (ทุพโภชนา)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค.61-ก.พ.62
พ.ค.61-ก.พ.62
พ.ค.61-ก.พ.62
พ.ค.61-ก.พ.62
พ.ค.61-ก.พ.62

งบประมาณ
โรงเรียน สนับสนุน
16,300
9,000
4,800
1,700
-

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกฤติกา
นางจรูญลักษณ์
นางสาวกฤติกา
นางจรูญลักษณ์
นางสาววิสุดา

2
3

4
5

6

ที่

1.5 งานวันต่อต้านเอดส์
1.6 งานประชุมผู้ประกอบการรถรับส่ง
นักเรียน
โครงการคนดีศรีธีรศาสตร์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3.1 งานฟังโอวาทยามเช้า
3.2 งานวันสุดสัปดาห์
3.3 งานต้นกล้าพอเพียง
3.4 งานวันไหว้ครู
3.5 งานค่ายปฏิบัติธรรม
โครงการระเบียบวินัย
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3
5.1 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3
5.2 งานน้องส่งพี่
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
6.1 งานเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

6.2 งานกิจกรรมสภานักเรียน
7 โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในโรงเรียน
7.1 งานวันงดสูบบุหรี่โลก
7.2 งานวันต่อต้านยาเสพติด
7.3 งาน To Be Number One
8 โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
สรุปงบประมาณงานกิจการนักเรียน

1-ธ.ค.-61
พ.ค-30 มิ.ย.61

300
500

นางสาวปราถนา
นางจรูญลักษณ์

มิ.ย.61-ก.พ.62
พ.ค.61-ก.พ.62
พ.ค.61-ก.พ.62
พ.ค.61-ก.พ.62
มิ.ย.61-ก.พ.62
14-มิ.ย.-61
มิ.ย.1-ก.ค.61
พ.ค.61-ก.พ.62
ม.ค. - มี.ค. 61
18 ก.พ 60
3-มี.ค.-60
พ.ค.61-ก.พ.62

2,000
47,000
7,000
40,000
1,000
4,000
3,000
1,000
4,600

นางจรูญลักษณ์
นางสาวฐิตินันท์
นางสาวฐิตินันท์
นางธิชญา
นางธิชญา
น.ส.ฐิตินันท์
น.ส.ฐิตินันท์
นายวรา
นายประวิทย์
นายประวิทย์
นายประวิทย์
นายชาคริต

7-มิ.ย.-61
ระยะเวลา
ที่ดาเนินการ
พ.ค.61-ก.พ.62
พ.ค.61-ก.พ.62
31-พ.ค.-61
26-มิ.ย.-61
พ.ค.61-ก.พ.62
พ.ค.61-ก.พ.62

1,000
งบประมาณ
โรงเรียน สนับสนุน
3,600
2,000
2,000
500
500
6,000

นายชาคริต
ผู้รับผิดชอบ
นายชาคริต
นางสาววนิดา
นางบุญจันทร์
น.ส.พนิดา
น.ส.พนิดา
นางบุญจันทร์

82,900

กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานทะเบียน วัดผล
ที่
1

โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
ทะเบียนและวัดผล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค.61-มี.ค.62

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียน สนับสนุน
69,600
นางศิริพร

1.1 งานวัดผล
1.2 งานเทียบโอนผลการเรียน
1.3 งานทาข้อสอบ
1.4 งานจัดสอบ
1.5 งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา
1.6 งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
สรุปงบประมาณงานทะเบียนวัดผล

พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62

15,000
400
31,000
11,000
200
12,000
69,600

นางศิริพร
นางศิริพร
นางศรัณรัตน์
นางศรัณรัตน์
นางศิริพร
นางศิริพร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานธุรการ
ที่
1

โครงการ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
ธุรการ
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานบริการงานพิมพ์และอัดสาเนา
1.3 งานเบิกเงินสวัสดิการของรัฐบาล
และสังฆมณฑลราชบุรีและ
ประกันอุบัติเหตุ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค.61-มี.ค.62

งบประมาณ
โรงเรียน สนับสนุน
81,000

นางสุรีพร

พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62

15,000
50,000
500

นายพีระพงษ์
นางสุรีพร
นายพีระพงษ์

ระยะเวลา
ที่ดาเนินการ
1.4 งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อ สอบถาม พ.ค.61-มี.ค.62
1.5 งานทะเบียนนักเรียน
พ.ค.61-มี.ค.62
2 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร พ.ค.61-มี.ค.62
สถานศึกษา
สรุปงบประมาณงานธุรการ
ที่

โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

งบประมาณ
โรงเรียน สนับสนุน
500
15,000
4,800

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
นางสุรีพร
นางวิไลรัตน์
นางวิไลรัตน์

85,800

กลุ่มงานบริหารทั่วไป -งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
1

โครงการ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
1.1 งานรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค.61-มี.ค.62

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียน สนับสนุน
406,000
นายวิษณุ

พ.ค.61-มี.ค.62

10,000

นางสาวทัศนีย์

โรงเรียนธีรศาสตร์
1.2 งานสื่อสัมพันธ์ธีรศาสตร์
1.3 งานพัฒนาระบบเว็บไซต์ธีรศาสตร์
1.4 งานป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1.5 งานบันทึกภาพกิจกรรมโรงเรียน
1.6 งานบัตรประจาตัวนักเรียน
1.7 งานดูแลและซ่อมบารุงครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
สรุปงบประมาณงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62

110,000
13,000
10,000
10,000
53,000
200,000

นายวิษณุ
นางสาวทัศนีย์
นายวิษณุ
นายวิษณุ
นางสาวทัศนีย์
นายวิษณุ

406,000

-

กลุ่มงานบริหารบุคคล
ที่

โครงการ

1
2
3

โครงการวันกตัญญูกตเวทีคณะผู้บริหาร
โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ
บุคลากร
3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
4 โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข
สรุปงบประมาณกลุ่มงานบริหารบุคคล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียน สนับสนุน
20,000
นางรังสิมา
600,000
นางสุดารัตน์
100,000
นางสาวรุง่ อรุณ

พ.ค.61-มี.ค.62

5,500

นางสาวรุ่งอรุณ

มิ.ย.61-มี.ค.62

3,000
728,500

นางสาวลัดดา

กลุ่มงานจิตตาภิบาล
ที่
1

โครงการ/งาน
โครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์
1.1 งานกองหน้าร่าเริง/พลศีล/
ยุวธรรมทูต/วาย.ซี.เอส.
1.2 งานค่ายเยาวชนคาทอลิก
1.3 งานสอนคาสอน
1.4 งานพิธีบูชาขอบพระคุณวัน
อาทิตย์/วันศุกร์ต้นเดือน
1.5 งานสอนวิชาคริสตศาสนา

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
โรงเรียน สนับสนุน
พ.ค. 61 -ก.พ.62 26,000
นางสาวสุมาส
พ.ค.61 - ก.พ.62 300
นางสาวนิรัตนดา
พ.ค.61 - ก.พ.62 5,000
พ.ค.61 - ก.พ.62 8,000
พ.ค.61 - ก.พ.62 100

-

นางสาวสุมาส
นายพงศ์พันธ์
นางสาวพนิดา กิจ

พ.ค.61 - ก.พ.62 2,000

-

นางสาวสุมาส

1.6 งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีกศ.
1.7 งานสมโภชพระวรกายและพระ
โลหิตของพระคริสตเจ้า
1.8 งานวจนพิธีกรรมขอพรพระ
1.9 งานพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้มี
พระคุณและผู้บริหารโรงเรียนที่ล่วงหลับ
1.10 งานฉลองวัดแม่พระถวายองค์ฯ
1.11 งานสัปดาห์พระคัมภีร์
1.12 งานวันคริสต์มาส
2 โครงการสนามแพร่ธรรม
2.1 งานอ่านพระคัมภีร์หน้าแถว
2.2 งานเขียนจดหมายถึงแม่พระ
2.3 งานเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย
2.4 งานออมสินมหาพรต
สรุปงบประมาณกลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
ที่

1

โครงการ/งาน (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

21-พ.ค.-61
3-มิ.ย.-61

1,500
1,000

-

นางสาวพนิดา กิจ
นางสาวพนิดา นิ่ม

14-15 ก.ย.61
2-พ.ย.-61

100
600

-

นายพงศ์พันธ์
นางสาวพนิดา กิจ

18-พ.ย.-61
11-14 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
พ.ค.61 - ก.พ.62
พ.ค.61 - ก.พ.62
พ.ค.61 - ก.พ.62
พ.ค.61 - ก.พ.62
ม.ค.62 - ก.พ.62

200
7,000
200
400
100
100
100
100
26,400

-

นางสาวสุมาส
นางสาวนิรัตนดา
นางสาวสุมาส
นายวิศรุต
นายวิศรุต
นายวิศรุต
นายวิศรุต
นายวิศรุต

งบประมาณ
ระยะเวลา
โรงเรียน
สนับสนุน
ดาเนินการ
พ.ค.61 - มิ.ย.61 5,000
-

นางประภาพรรณ

3,000

-

นางประภาพรรณ

2,000

-

นางประภาพรรณ

โครงการประชุมจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
2 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ พ.ค.61-มี.ค.62
ภายใน
3 โครงการประชุมประเมินผลการ
พ.ค.61-เม.ย.62
ดาเนินงานแผนปฏิบัติงานประจาปี
รวมงบประมาณงานประกันคุณภาพและบริหาร
ความเสี่ยง

10,000

ผู้รับผิดชอบ

2.รายละเอียด
โครงการ

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
วันแห่งความภาคภูมิใจ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 - 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 3
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางพรรณทิพย์ ยิ้มประเสริฐ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
ลานโดม โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ มีผลงาน ผลการเรียนรู้ และผู้ที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน
เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม ตลอดจนได้สร้างขวัญ และกาลังใจแก่ผู้ที่ทา
ความดี
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการ วันแห่งความภาคภูมิใจขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจแก่ผู้ที่เป็นคนเก่ง คนดี
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ยกย่อง เชิดชู และให้เกียรติบัตรแก่ผู้ที่เป็นคนเก่ง คนดี เวลาในการจัดเหมาะสม
ความมีเหตุผล
ยกย่องผู้ทาความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นคนดีและเป็นแบบอย่างได้
เงื่อนไขคุณธรรม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ความกตัญญู ความรัก ความเมตตา
และการแสดงความยินดีเป็นหนึ่งเดียวกัน
เงื่อนไขความรู้
ผู้เรียนรู้วิธีการประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนรู้เกณฑ์การประเมินแฟ้ม
พัฒนาผู้เรียน

2.วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้านการอ่าน เขียน คิดคานวณ มีทักษะ
กระบวนการคิด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะจากการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8 กลุ่มสาระ ระดับชาติ เพิ่มขึ้น สามารถผ่านเลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตรสามรถเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาอื่นได้ทุกคน
3.เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
เข้ารับรางวัลด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม อันพึงประสงค์ การบาเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตามเกณฑ์
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและความสาเร็จของตนเอง
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการวันแห่ง
ความภาคภูมิใจ

1.ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการจัดกิจกรรม
วันแห่งความภาคภูมิใจ
2. เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม
3. รวบรวมรายชื่อนักเรียน และผู้ได้รับรางวัล
- เรียนดีรายวิชา
- คนดีศรีธีรศาสตร์
- ทุนการศึกษา
- ผู้บาเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน
4. จัดทาโล่ และเกียรติบัตร
5. ออกจดหมายเชิญผู้ปกครองและผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับโรงเรียนมาร่วมงาน
6. ออกคาสั่ง และแจ้งผู้รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรม
7. ดาเนินกิจกรรมตามวัน และเวลาที่กาหนด
- ตกแต่งสถานที่และบริเวณโดยรอบให้
สวยงาม
- ซ้อมพิธีการ(ครูและนักเรียนทุกระดับชั้น)
8. ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม
9. สรุป รายงานประเมินผลการจัดกิจกรรม

20,000

พ.ค.-มิ.ย.61
พ.ค.-มิ.ย.61
ม.ค.-ก.พ.62

ม.ค.62
ม.ค.62
ม.ค.62
ก.พ.62

ก.พ.62
ก.พ.62

นางพรรณทิพย์

5. งบประมาณ 20,000 บาท
6.การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1.ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้ารับการ
คัดเลือกในการรับรางวัลเรียนดี
ทุนการศึกษา และผู้บาเพ็ญประโยชน์
ให้กับโรงเรียน
ด้านคุณภาพ
2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ครู และ
ผู้ปกครอง มีความสุข ภาคภูมิใจใน
ความสาเร็จของนักเรียน และพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมวันแห่งความ
ภาคภูมิใจ

วิธีการประเมิน
- คัดเลือกจากผลคะแนนสอบ
- รวบรวมข้อมูล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินแฟ้มพัฒนาผู้เรียน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- แบบบันทึกผลรายการแข่งขันจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผู้เรียน
- ผลคะแนนสอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียนที่ 1

7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.) ชมรมผู้ปกครอง มอบทุนการศึกษา
2.) อพปร. หมู่ 16 และหมู่ 17 ตาบลท่าผา อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ชื่อโครงการ
รักษ์ภาษาไทย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565
เป้าหมายที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 11
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางจิราภร พงศ์ลักษมาณา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
2. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยและวรรณคดีไทยเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยที่สาคัญ ที่สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ความคิดและความเชื่อของคนไทยได้ดียิ่ง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางภาษาของชาติที่
ผู้เรียนควรศึกษาให้เข้าใจถึงความเป็นมาของภาษาไทย ตระหนักในคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานให้ดารง
อยู่คู่ชาติไทย
ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดทาโครงการรักษ์ภาษาไทยขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วรรณคดีอันมีค่ายิ่งของชาติไทย ส่งเสริมสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านการใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารให้ถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ

จัดงาน/การแข่งขันทักษะวิชาการได้เหมาะสมกับเวลาและผู้เรียน

ความมีเหตุผล

มีความสามารถและทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว มีความรู้และมีนิสัยรักการอ่าน
เงื่อนไขคุณธรรม

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามสภาพของตน

มีความกตัญญูรู้คุณ

เงื่อนไขความรู้

มีความรู้และสามารถนาความรู้ไปใช้ใน การแข่งขันทักษะวิชาการ

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดงาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าความสาคัญของวรรณคดีไทยและใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้จากการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
3.เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม/แข่งขันทักษะวิชาการ วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ
และบันทึกรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Love to Learn)
เป้าหมายด้านคุณภาพ
1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสาคัญของวรรณคดีไทย ได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทย
2. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
โครงการรักษ์ภาษาไทย 1)วางแผนดาเนินการเขียนโครงการ
2,000
พ.ค.61-ก.พ.62
2)เสนอขออนุมัติดาเนินการ
3)ดาเนินงาน
3.1) งานวันสุนทรภู่
3.2) งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
3.3) งานบันทึกรักการอ่าน Love to learn
4)กากับติดตาม
5)สรุปประเมินผล
6)รายงานผลการดาเนินการ
2.1 งานวันสุนทรภู่

1.วางแผนการดาเนินการ
- ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวาง
แผนการจัดงาน

1,000

10 พ.ค.61
23 พ.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ
นางจิราภร

นางจิราภร

โครงการ/งาน

2.2 งานวัน
ภาษาไทย
แห่งชาติ

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการ
จัดงานและการแข่งขันทักษะวิชาการ
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
18-26 มิ.ย.61
3.ดาเนินการจัดงานตามแผน
- การจัดป้ายนิเทศ
- การแข่งขันอ่านทานองเสนาะ
ชั้น ป.1-ป.6
-การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ชั้น
ป.1-ป.3
- การแข่งขันแต่งกลอนแปดชั้น
ป.4-ป.6
- การตอบคาถามเกี่ยวกับประวัติวัน
สุนทรภู่ ชั้น ป.1-ป.6
- การแสดงบนเวที
4.ประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน
28 มิ.ย. 61
5.สรุปผล/รายงานผลการจัดงาน
5 ก.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ

1.วางแผนดาเนินการ
- ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวาง
แผนการจัดงาน
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
การจัดงานและการแข่งขันทักษะ
วิชาการ
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
3.ดาเนินการจัดงานตามแผน
- การคัดลายมือ ชั้น ป.1-ป.6
- การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-ป.3
-การเขียนคาขวัญ ชั้น ป.4 – ป.6
-การแสดงบนเวที
4.ประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน
5.สรุปผล/รายงานผลการจัดงาน

นางจิราภร

1,000

10 พ.ค. 61

4 ก.ค. 61
17-26ก.ค.61

1 ส.ค. 61

โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
2.3 งานบันทึกรักการ 1.วางแผนการดาเนินงาน
10 พ.ค.61
อ่าน (Love to
-ประชุมครูในกลุ่มสาระภาษาไทย
learn)
-มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการ
จัดงาน
2.เสนออนุมัติโครงการ
15 พ.ค. 61
-ครูผู้สอนในรายวิชาตรวจสมุดบันทึก
15 พ.ค. 61
รักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ในสัปดาห์
ของตนเอง
-ครูผู้รับผิดชอบการตรวจสมุดบันทึก
18 พ.ค. 61
รักการอ่าน ตรวจสมุดและบันทึก
ข้อมูล
4.ประเมินความพึงพอใจ
6 ก.พ. 62
5.สรุป/รายงานผล
9 ก.พ. 62

ผู้รับผิดชอบ
นางจิราภร

5.งบประมาณ 2,000 บาท
6.การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
โครงการรักษ์ภาษาไทย
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่า
ความสาคัญของวรรณคดีไทย มีเจตคติที่
ดีต่อวิชาภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-การสังเกต
-การตรวจสอบจานวนผู้เรียน

- แบบสังเกต/ผู้สังเกต
- แบบสารวจจานวนผู้เรียน

-การตรวจผลงานและการ
แข่งขันทักษะ
-สอบถาม

-แบบประเมิน
-แบบสอบถาม

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสาคัญของวรรณคดีไทย
2.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย ใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง
3.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 11

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 3
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ลานโดม

1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่
หลากหลายที่ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมความสามารถ
ความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิช าการร่วมกับกลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จั ด ทา
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว พระบิ ด าแห่ งวิทยาศาสตร์ ไ ทยและส่ งเสริ มสนั บสนุน การใช้วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เหมาะสมกับเวลาและผู้เรียน
ความมีเหตุผล
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่น
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว พัฒนาการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น
เงื่อนไขคุณธรรม
การเพ่งพิศสิ่งสร้าง / รักษ์ธรรมชาติ
เงื่อนไขความรู้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันและ
นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน

โครงการสัปดาห์ 1.ประชุมวางแผนการดาเนินการ
วิทยาศาสตร์
2.เสนออนุมัติโครงการ
แห่งชาติ
3.ดาเนินงาน
3.1ศึกษาองค์ความรู้เรื่องรีไซเคิล
3.2ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มสาระ
เพื่อวางแผนจัดงาน
3.3มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
3.4ชี้แจงกติกาและการให้คะแนนการ
ประกวด
4. จัดงานวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เวลา12.30-13.30น.
-พูดประวัติความเป็นมาของวัน
วิทยาศาสตร์
-การประกวดชุดรีไซเคิลป.1-6
5. ประเมินสรุปผลการดาเนินงาน
5. งบประมาณ
3,000 บาท

งบประมาณ
3,000

ระยะเวลา
15พ.ค.-17
ส.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
-นางสาวสุคนธา
-คณะกรรมการ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
รวบรวมและตรวจสอบ
-แบบประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ประมวลผลกิจกรรมจากกลุ่ม -แบบประเมินตามเกณฑ์การ
1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้
ประกวดชุดรีไซเคิล
แห่งชาติ
-ประเมินความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพ
-ประเมินตามเกณฑ์การ
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
ประกวดชุดรีไซเคิล
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
7.
หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับโดยตรงเรื่องการรีไซเคิล

ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 11

เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นางสาวปัทมา
คล้าเจริญ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
จากมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นการประเมินผลสภาพจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ มีหลักการ กาหนดเป้าหมาย และ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด การเขียน ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศพัฒนาการเรียนรู้หรือนาเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ มีวิธีการพึ่งพาภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์
ดังนั้นการบูรณาการความรู้สาระต่าง ๆ ของครูและนักเรียน จึงเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียน แผนงานวิชาการโรงเรียนธีรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้นี้ขึ้นเพื่อให้ครู
และนักเรียนได้ร่วมแรง ร่วมใจในการนาเสนอผลงานอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินสภาพจริง
ตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นการ จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการ และสร้าง
ความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างใกล้ชิด
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดแสดงผลงาน
- พอประมาณกับกาลังงาน และ กาลังทรัพย์
- พอประมาณกับความสามารถของผู้เรียน
ความมีเหตุผล
- ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
- เข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้ถูกต้อง
- ชี้แจง และนาเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบต่างๆ

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้

-

มีส่วนร่วมในการแสดงออก และภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและกลุ่ม
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม
ความเรียบง่าย ความพอเพียง
การงาน / หน้าที่

- กระบวนการทางาน
- วิธีสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
- รูปแบบการสร้างองค์ความรู้สู่การนาเสนอของ 8 กลุ่มสาระ

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้มีส่วนร่วมในการทาโครงการ ผลงานผู้เรียน และผลิตภัณฑ์ชั้นเรียนอย่าง
เป็นระบบ
2) จัดนิทรรศการแสดงผลงานต่อชุมชนได้อย่างหลากหลาย
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ความพึงพอใจ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและสังคมได้
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
งาน
โครงการเปิด 1. วางแผนการดาเนินโครงการ
5,000
บ้านวิชาการ 2. ขออนุมัติโครงการ
คาราวาน
3. ดาเนินงาน
ความรู้
3.1 สารวจ และรวบรวมข้อมูล ดังนี้
สารวจโครงงานของ 8 กลุ่มสาระ
สารวจ ผลงานผู้เรียน สารวจ
ผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน
3.2 กากับติดตาม ผลงานของกลุ่มสาระ
และผลงานผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 61
พ.ย. 61

นางสาวปัทมา

26-27 พ.ย. 61

4. ดาเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่งาน
มหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี
5. สรุปรายงานประเมินผล

ธ.ค. 61

5. งบประมาณ 5,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้มีส่วนร่วมใน
การทาโครงการ ผลงานนักเรียน
และผลิตภัณฑ์ชั้นเรียนอย่างเป็น
ระบบ
2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานต่อชุมชน
ได้อย่างหลากหลาย
ด้านคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- เก็บข้อมูลผลงานผู้เรียนแต่ละ - แบบสารวจโครงงาน
กลุ่มสาระและผลงานของ
ชิ้นงานแต่ละกลุ่มสาระ
ผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน
และผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน
- ใบโบชัวร์
- แผงโครงงาน

- สารวจความพึงพอใจผู้เรียน - แบบประเมินความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เกิดความพึงพอใจ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและสังคมได้

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 11

ผลิตภัณฑ์งานสาน
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการที่ 12
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางดุษณีย์ ประทุมศิริ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
ห้องเรียน
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษาเป็นการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด และตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.
2552-2561) ได้กาหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนานักเรียนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุ ณภาพ ส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดและทักษะชีวิต บรรลุเป้าหมาย สามารถพัฒนาตนเอง
ตามวัยและเต็มศักยภาพ
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการผลิตภัณฑ์งานสานต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2560
ที่ผ่านมาที่ผลการจัดทาโครงการเป็นไปด้วยดีอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม โครงการนี้จึงดาเนินสานต่อขึ้นเพื่อเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาสาหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทางานนาไปสู่อาชีพสุจริตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียน ส่งเสริมทักษะการคิด ปฏิบัติการต่อยอดพลังความคิด
ความสามารถ และทักษะการทางานรายบุคคลและรายกลุ่มด้วยโครงงานอย่างเป็นระบบ โรงเรียนเป็นแหล่งให้
ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจเห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
และการดารงชีวิต ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงาม ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอน กล้า
ตัดสินใจ รู้วิธีการแก้ปัญหา สามารถนาเสนอผลงาน มีแนวทางนาไปสู่อาชีพในสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณกับวัยผู้เรียนจากง่ายไปยากและเพิ่มปริมาณตามลาดับ ขั้นตอน
ความมีเหตุผล
เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกระบวนการทางาน และเลือกสรร
สิ่งที่ดีให้กับตนเองได้ นาไปสู่อาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว กระบวนการงานสานในแต่ละระดับชั้นเป็นองค์ความรู้สู่การพัฒนาตนเองและต่อยอด

เพื่อการพัฒนาสู่อาชีพสุจริต ทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพากเพียรและสร้างสรรค์ตอ่
การประกอบอาชีพในอนาคต
ความเรียบง่าย ความพอเพียง
กระบวนการผลิตงานสาน

เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
และนาเสนอผลงาน
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมให้ผู้เรียน
3.
เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ผู้เรียนชั้น ป.1 – ป.6 ร้อยละ 100 ได้ฝึกทักษะการทางานด้วยงานสาน และมีผลงานของตนเองตาม
ความสามารถตามระดับชั้น
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์และเกิดทักษะการทางานอย่างเป็นระบบเพิ่มพูนและ
เสริมสร้างการเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่อย่างมีความสุข เข้าใจเห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดีงาม มีเจคติทีดีต่ออาชีพสุจริตและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการผลิตภัณฑ์ 1. วางแผนการทาการสาน
เงินสนับสนุน
งานสาน
- ป.1 การสานพัด ลาย2
จากรัฐบาล
(กระดาษ)
ระดับประถม
- ป.2 การสานแผ่นรอง
60บาท ต่อคน
จาน ลาย 2 (กระดาษ)
- ป.3 การสานกระเป๋า
ผนัง ลาย 2(ตอก)
- ป.4 การสานรูปทรงใส่ขวด
ลายขัด(เส้นพลาสติก)
- ป.5 การสานตะกร้าทรง
เหลี่ยม
ลายขัด (เส้นพลาสติก)
- ป.6 การสานตะกร้าทรง
กลมใหญ่ ลายขัด

ระยะเวลา
พ.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางดุษณีย์
ครูการงาน
ป.1- ป.6

(เส้นพลาสติก)
2.จัดแสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์งานสานของแต่ละชั้น
3.ประเมินความพึงพอใจผู้เรียน/
ครู
4.สรุปงานประเมินผลงานสาน

พ.ย.61
ม.ค.62
ก.พ.62

5. งบประมาณ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
ร้อยละ100ของผู้เรียนปฏิบัติงาน
- ประเมินผลงานผู้เรียน
สานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ
- ประเมินการจัดแสดงผลงาน ด้านคุณภาพ
และความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสร้างผลงานด้วย
ผู้เกี่ยวข้อง
ความคิดสร้างสรรค์และเกิดการทางาน
อย่างเป็นระบบ
7.
หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานสานวัดดอนขมิ้น
8.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนนาวิชาความรู้ที่ได้นาไปขยายผล สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินชิ้นงานสาน
แบบประเมินการจัด
แสดงผลงานและความพึง
พอใจ

และครอบครัว

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 - 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการที่ 3
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 61 –มีนาคม62
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริม
ให้มีความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สาคัญซึ่งต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพ
มาตรฐานด้านผู้เรียนและมีความรู้ ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากหน่วยงานต้น
สังกัด ผลการดาเนินโครงการ พบว่าผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนบางรายวิชาไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนธีรศาสตร์ จึงได้จัดทา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระขึ้น
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ - การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามศักยภาพ กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน พัฒนาตนเองจากฐานคะแนนเดิม
ของตัวเอง
ความมีเหตุผล
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สาคัญซึ่งต้องรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอกสมศ. โดย
ใช้ผลการสอบจากการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ การประเมินระดับชาติ(o-net)
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว - ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนดีขึ้นเป็นลาดับมีการพัฒนาอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และเลือกใช้
วิธีที่เหมาะสม ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีส่งผลให้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
เงื่อนไขคุณธรรม - ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน /ความหวัง
เงื่อนไขความรู้
- ทักษะความรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ
2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ทางวิช าการของผู้ เรียน ด้านการอ่าน เขียน คิดคานวณ มีทักษะ
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะจากการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ระดับชาติเพิ่มขึ้น
สามารถผ่านเลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตรสามารถเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาอื่นได้ทุกคน
3.

เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ระดับเกรด 3 - 4
กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
2) ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ระดับเกรด 3 - 4
กลุ่มสาระศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา และการงานเทคโนโลยี
3) รัอยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระมีการแข่งขันภายในและภายนอก
4) ร้อยละ 100 ของกลุ่มสาระได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
5) ผู้ที่เป็นตัวแทนการแข่งขันได้เข้าร่วมแข่งขันภายนอกจานวน 3 ครั้งต่อปี
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้านการอ่าน เขียน คิดคานวณ ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ระดับชาติ ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดส่งผลให้ผ่านเลื่อนชั้นพร้อมใน
การศึกษาต่อและรับรางวัลเรียนดี
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

1.ประชุมคณะกรรมการ 8 กลุ่มสาระ
ศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ปี
การศึกษาที่ผ่านมาศึกษาผลงาน
รางวัลที่เกิดจากผู้เรียน
ศึกษาจุดเด่นและข้อควรพัฒนาของ
กลุ่มสาระ
ศึกษานโยบายเพื่อกาหนดจุดพัฒนา
งานตามกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ
2.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจาก

9,200

ผู้บริหารโรงเรียน

3.กลุ่มสาระวางแผนดาเนินกิจกรรม
จุดเน้นส่งเสริมผู้เรียน
4.สรุปและประเมินผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15 พ.ค.61-31 นางสาวสุคนธา
มี.ค.62

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

2.1 งานจุดเน้นกลุ่มสาระ

1. วางแผนการดาเนินงาน
2. กาหนดจุดเน้นกลุ่มสาระ
3. คัดกรองผู้เรียน
4. จัดแข่งขันภายใน
5. ส่งแข่งขันภายนอก
6. ดุแลช่วยเหลือผู้เรียน
7. กากับ ติดตาม
8. ประเมินผล
9. รายงานผลการดาเนินงาน
2.1.1งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ภาษาไทย
1.งานยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ภาษาไทย
 ฝึกผู้เรียนชั้น ป.1-6อ่านออก
เสียง อ่านจับใจความ อ่านคิด
วิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่าน
 ฝึกผู้เรียนชั้น ป.1-6การเขียน
สะกดคาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 ฝึกผู้เรียนชั้น ป.1-6คัดลายมือ
และเขียนสื่อสาร
2.เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต
 ผู้เรียนชั้น ป.1-6 สอบ PreO-NETและ ติวก่อนสอบ O-NET
3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
3.1 แข่งขันภายใน
 การแข่งขันคัดลายมือ
 การแข่งขันเขียนคาขวัญ /
เรียงความ
 การแข่งขันแต่งคาประพันธ์
 การแข่งขันท่องอาขยาน
3.2 แข่งขันภายนอก

5,200

650

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15 พ.ค.61-31 นางสาวสุคนธา
มี.ค.62

พ.ค.61 –
ก.พ. 62

มิ.ย.61 –
ก.พ.62

มิ.ย.-ก.ค.

ส.ค. 61

พ.ย. 61

นางจิราภร
และครูกลุ่ม
สาระภาษาไทย

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน
 แข่งขันสารานุกรมไทย ฯ
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ในเครือฯ
2.1.2.งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
1.งานจุดเน้นเพิ่มผลสัมฤทธิ์
คณิตศาสตร์
 ฝึกผู้เรียนชั้นป.1-6คณิตคิดใน
ใจ
 ฝึกผู้เรียนชั้นป.1-6คณิตคิด
เร็ว
 ฝึกผู้เรียนชั้นป.1-6คิดแก้
โจทย์ปัญหา
 ฝึกท่องสูตรคูณ
 ผู้เรียน ป.1 อ่านสูตรคูณแม่
2-12 ได้
 ผู้เรียน ป.2– ป.6 ท่องสูตรคูณ
แม่ 2-12 ได้คล่อง
2.เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต
ผู้เรียนชั้นป.6 สอบ Pre- O-NET
และติวก่อนสอบ O-NET
3.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
3.1 แข่งขันภายใน
 แข่งขันคณิตคิดในใจ
 แข่งขันคณิตคิดเร็ว
 แข่งขันคณิตโจทย์ปัญหา
3.2 แข่งขันภายนอก
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ในเครือฯ
 แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
 แข่งขันวันการศึกษาเอกชน

งบประมาณ

650

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.61 –ก.พ62 น.ส.ปัทมา

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
พ.ค.61 –ก.พ62

พ.ค.61 –ก.พ62

ธ.ค..61 –ก.พ62

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

2.1.3งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.งานยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
1) กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
ผู้เรียนชั้นป.1-6
 ฝึกทักษะขั้นการระบุปัญหา
 ฝึกทักษะขั้นการตั้งสมมติฐาน
 ฝึกทักษะขั้นการทดลอง
 ฝึกทักษะขั้นการสรุปผล
2. เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต
 ผู้เรียนชั้นป.6 สอบ Pre- ONET และติวก่อนสอบ O-NET
3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
3.1 การแข่งขันภายใน
 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
3.2 การแข่งขันภายนอก
 แข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
 แข่งขันวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
ปากท่อพิทยาคม
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน
เครือ
 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

650

2.1.4งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

650

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค..61–ก.พ.62 นางสาวสุคนธา
พ.ค.61–ก.พ.62

และครูกลุ่ม
สาระ
วิทยาศาสตร์

ม.ค.-ก.พ.62

ส.ค.61

ส.ค.-พ.ย.61

พ.ค.61 –ก.พ62 นางสาว

สุจิวรรณ
ครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.งานยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ สังคม
ศึกษา
 ฝึกการวิเคราะห์ข่าว
 ฝึกการอ่านและตั้งคาถามรายวัน
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
2.1 การแข่งขันภายใน
 แข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคม
ศึกษา
2.2 การแข่งขันภายนอก
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน
เครือ
 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2.1.5งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
1.งานยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ สุข
ศึกษาและพลศึกษา
 ฝึกการออกกาลังกายสมรรถภาพ
ทางกาย
 ฝึกตั้งคาถามรายวัน
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
2.1 การแข่งขันภายใน
 แข่งขันวิชาสุขศึกษา- พลศึกษา
2.2 การแข่งขันภายนอก
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน
เครือฯ
 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
แข่งขันกีฬาภายนอก
2.1.6งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ศิลปะ
1.งานยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์

650

พ.ย.61

พ.ค.61–ก.พ62

นายธนิต
ครูกลุ่มสาระสุข
ศึกษา
พลศึกษา

ส.ค.61
พ.ย.61

650

พ.ค.61–ก.พ62

นางพรรณทิพย์
และ
ครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เรียนชั้นป.1-6
 ฝึกทักษะการปั้น
 ฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี
 ฝึกทักษะการร้องเพลง
2.กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
2.1 การแข่งขันภายใน
แข่งขันวาดภาพระบายสี(ไม้) ป.1-ป.3
แข่งขันวาดภาพระบายสี(ชอล์ก) ป.4ป.6
แข่งขันงานปั้นรูปทรงธรรมชาติ ป.1-3
แข่งขันงานปั้นรูปอิสระ ป.4-ป.6
แข่งขันร้องเพลงอิสระ ป.1-ป.3
แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.4-ป.
6
แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุง่ ป.1-ป.6

1.2 การแข่งขันภายนอก
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน
เครือ
 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2.1.7งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี
1.งานยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การงาน
อาชีพ และเทคโนโลยี
ผู้เรียนชั้นป.1-6
 ฝึกสรุปบทเรียนภาคทฤษฎีก่อน
ภาคปฏิบัติ
 ฝึกการวิจารณ์และให้คะแนน
ผลงานของเพื่อน/ตัวเอง
 เน้นการทางานอย่างเป็นขั้นตอน
และนาเสนอผลงานด้วยตนเอง
 เน้นผลงานที่แสดงถึง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

พ.ย. 61

650

พ.ค.61 –ก.พ62 นางดุษณีย์

ครูกลุ่มสาระ
มิ.ย-ก.ค..61

การงานอาชีพ

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน
 เน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เรียนสร้างชิ้นงาน
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
สอบ
ซ้อมสอบด้วยข้อสอบเก่าปีที่ผ่าน
มา
3. กิจกรรมการแข่งขันภายในภายนอก
3.1 การแข่งขันภายใน
 แข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ ป.1-ป.3
 แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6
 แข่งขันวาดภาพ โปรแกรม MS.
Paint ป.1-ป.3
 แข่งขันทักษะการนาเสนอ
Power Point ป.4
 แข่งขันการสร้างงานเอกสาร
โปรแกรม MS-Word ป.5
 แข่งขันโปรแกรม MS.Excel ,
Power Point ป.6
3.2การแข่งขันภายนอก
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน
เครือฯ
 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2.1.8 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ
1.งานยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6
1) ท่องคาศัพท์และเขียนคาศัพท์ที่
ท่องตาม
ระดับชั้น

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค .61

พ.ย.61

พ.ย.61

650

พ.ค.61 –
ก.พ. 62
มิ.ย.61 –
ก.พ.62

มิ.ย.61–

นาง
จุฑาวรรณ
และครูกลุ่ม
สาระภาษาต่าง
ประเทศ

โครงการ/งาน

2.2 งานประเมินการ
อ่านเขียนและการคิด
คานวณ

วิธีการดาเนินงาน
2) ฝึกเขียนและพูดประโยคในการ
สื่อสาร การ
แนะนาตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
และเรื่องใกล้ตัว
ภาษาจีน ผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6
1) ร้องเพลงจีนที่ฝึกฟังได้ 1 เพลง
2) ฝึกอ่านคาศัพท์ ประโยคที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3) ฝึกเขียนอักษรภาษาจีน
3.เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต
 ผู้เรียนชั้นป.6 สอบ Pre- ONET และติวเข้ม O-NET
3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
3.1 แข่งขันภายใน
 แข่งขันคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
เขียนเรื่องจากภาพหรือจากเรื่องที่
กาหนด
3.2 แข่งขันภายนอก
 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ในเครือฯ
 แข่งขันจากเขตพื้นที่
การศึกษาหรือหน่วยงานอื่น
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ,
ครูกลุ่มสาระภาษาไทย , ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ครูกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ เพื่อกาหนดหน้าที่
ปฏิบัติ
2.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
มอบหมายงานตาม
กิจกรรม
3.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.สร้างแบบประเมินการอ่าน-เขียน
ภาษาไทย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ.62

ม.ค.62
ก.พ.62
มิ.ย.61 –ก.พ62

1,000

พ.ค.61-ก.พ. -ฝ่ายวิชาการ
62
-ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
-ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
-ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
-ครูหัวหน้าสาย
ชั้นระดับ ป.1-6

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5.สร้างแบบประเมินการเขียนคาศัพท์
และconversation ภาษาอังกฤษ
6.สร้างแบบประเมินการคิดคานวณ

2.3 งานการสอบ
ประเมินคุณภาพ
ระดับชาติ O-NET,NT

ทางคณิตศาสตร์
7.ประชุมชี้แจงครูที่เกี่ยวข้อง
8.กาหนดวัน เวลาที่ประเมิน
9. สรุปผลคะแนนการประเมินภาค
เรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
10สรุปประเมินความพึงพอใจ.
5.ประชุมคณะกรรมการและคณะครู
เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
6.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
7.ดาเนินการตามวัน เวลา ที่กาหนด
3.1 วิเคราะห์ผู้เรียน
3.2 วิเคราะห์ข้อสอบ
3.3 จัดทาเอกสาร 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อการยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์
4. สอนเสริมผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการเรียน
5. การจัดสอบ Pre O-NET
6. การจัดสอบ Pre NT
6. จัดการทดสอบ O-NET ตามกาหนด
ของ สทศ. ปีการศึกษา 2561
7. จัดการทดสอบ NT ตามกาหนดของ
เขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561
8. รวบรวมและสรุปผลการทดสอบ ONET
9. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET

3,000

พ.ค.61-ก.พ. หัวหน้าวิชาการ
62
และครูระดับชั้น
ป.3และ ป.6

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

10.รวบรวมและสรุปผลการทดสอบ
NT

5. งบประมาณ
9,200 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
- ประเมินการคัดกรอง
1) ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนชั้น
จุดเน้นกลุ่มสาระ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา -ประเมินความสามารถ
ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ระดับเกรด 3 - 4 ใน กระบวนการคิด การ
การเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย
แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
-ประเมินพฤติกรรมการ
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
2) ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนชั้น
คิดเห็นและแก้ปัญหา
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา -ตรวจนับคะแนน
ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ระดับเกรด 3 - 4 ใน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนรายวิชา
การเรียนกลุ่มสาระศิลปะ สุขศึกษาพล รายบุคคล และรายชั้น
ศึกษา และการงานเทคโนโลยี
และกลุ่มสาระ
3) รัอยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระมีการ
แข่งขัน
ภายในและภายนอก
4) ร้อยละ 100 ของกลุ่มสาระได้ดาเนิน
กิจกรรม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
5) ผู้ที่เป็นตัวแทนการแข่งขันได้เข้าร่วม
แข่งขัน
ภายนอกจานวน 3 ครั้งต่อปี
6) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ชั้นป.1-6 ได้
ผลสัมฤทธิ์การประเมินการอ่านกเขียน

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมินคัดกรอง
จุดเน้นกลุ่มสาระ
-รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
เกรด 3-4ของกลุ่มสาระ
-รายงานสรุปผลการ
แข่งขันภายในภายนอก
ของกลุ่มสาระ
-แบบสรุปสรุปรายงาน
ผลความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และการคิดคานวณวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
7) ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยรายกลุ่ม
สาระ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
8) ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ย
รายวิชาที่สอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
หรือมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ด้านคุณภาพ
- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้านการอ่าน
เขียน คิดคานวณ ทักษะกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
ระดับชาติ ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
7.

8.

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-สรุปการแข่งขันภายใน
ภายนอกของกลุ่มสาระ

หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1) ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี
2) สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี และนักเรียนมีผลงานรางวัลเป็นที่
ประจักษ์

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 10

พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการที่ 3
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางปทิตตา พงษ์ศิริ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
การสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน
Thailand 4.0 คือการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นการศึกษาจึงต้องเร่งดาเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0
โรงเรี ย นธี ร ศาสตร์ จึ ง ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ว่ า “โรงเรี ย นธี ร ศาสตร์ มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและจิตสาธารณะ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่บริบทการศึกษาไทย 4.0 และดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุ ข ” โดยจั ด การเรี ย นการสอนเน้ น การคิ ด เชิง ระบบ แบบ Active Learning เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้เข้าใจ เข้าถึงและเกิดการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
ความมีเหตุผล
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่บริบทการศึกษาไทย 4.0
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนเกิดทักษะศตวรรษที่ 21 จากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
เงื่อนไขคุณธรรม
เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออม และรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดม
สมบูรณ์ เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี
เงื่อนไขความรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟัง เกิดการเรียนรู้
จากการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการคิดวิเคราะห์ปัญหา

2. วัตถุประสงค์
1) พัฒนาให้มีกระบวนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 มีแผนการสอน Active Learning ที่ถูกต้อง อย่างน้อยคนละ 1 แผน/ภาคเรียน
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ครูพัฒนากระบวนการสอนสู่บริบทการศึกษาไทย 4.0
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอน 8 กลุ่ม
สาระ

1.
2.
3.

4.

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
1,000
2-8 พ.ค. 61
เสนออนุมัติโครงการ
15 พ.ค. 61
ดาเนินงาน
พ.ค. 61-ก.พ. 62
3.1 ศึกษาองค์ความรู้ รูปแบบ
8-10 พ.ค.61
การจัดการเรียนการการ
สอนแบบ Active Learning
3.2 ศึกษา ทบทวนรูปแบบ
10-15 พ.ค.61
แผนการจัดการเรียนรู้
3.3 ประชุมชี้แจงครูผู้สอน
21 พ.ค. 61
3.4 ตรวจแผนการสอนตาม
มิ.ย.- พ.ย. 61
รูปแบบที่ตกลง
3.5 ประชุมชี้แจงผลการตรวจ
ก.ค.-ธ.ค. 61
เพื่อพิจารณา แก้ไข
สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
ก.พ. 62

ผู้รับผิดชอบ
นางปทิตตา
นางปทิตตา
นางปทิตตา
และ หัวหน้า
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

นางปทิตตา

5. งบประมาณ
1,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ

วิธีการประเมิน
- ตรวจสอบวิเคราะห์

เครื่องมือที่ใช้

ครูร้อยละ 100 มีแผนการสอน Active
- แบบตรวจสอบแผนการ
Learning ที่ถูกต้อง อย่างน้อยคนละ 1
สอน
แผน/ภาคเรียน
ด้านคุณภาพ
ครูพัฒนากระบวนการสอนสู่บริบท
- สอบถาม
การศึกษาไทย 4.0
- แบบสอบถาม
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี /สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์/ สานักพิมพ์สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูนาแผนการสอนแบบ Active learning พัฒนาสื่อนวัตกรรม ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 4

ส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา
2561 - 2565
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายและดาเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 2
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับประถม
หัวหน้าโครงการ
นางพรรษา ขันธ์เครือ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3)
พ.ศ. 2553 กาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองและการปกครองภายในทองถิ่น ภายในประเทศ ขานรับการเป็นประชาชนของอาเซียน และก้าวสู่บริบท
การศึกษาไทย 4.0
โรงเรียนธีรศาสตร์ตระหนักถึงการจัดบริบทการศึกษาสาหรับผู้เรียนพร้อมรับ การศึกษาไทย 4.0 ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล ที่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง จึงจัดทา
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม โดยการจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้รองรับการพัฒนา ยุค 4.0
ตลอดจนการไปใช้บริหารขับเคลื่อนงานวิชาการของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ในการดาเนินชีวิตผ่านมวลประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นคุณภาพ

ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ในยุคการเปลี่ยนแปลง 4.0 อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน
ความมีเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนให้มีพัฒนาการ มีคุณภาพที่ดีรอบด้านและทั่วถึง จาเป็นต้อง
มีการวางแผนอย่างรอบคอบ บนฐานข้อมูล และบริบทที่แตกต่าง สอดคล้องแผนการ
ศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560 ) และโปรแกรมการเรียนอย่างหลากหลาย มีประสิทธิภาพ ตามความ
พร้อมด้านต่าง ๆส่งผลให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เมื่อจบ
หลักสูตรสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้
เงื่อนไขคุณธรรม
การปฏิบัติต่อสังคมด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และเป็นหนึ่งเดียวกัน
เงื่อนไขความรู้
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ ระบบงานวิชาการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการวางแผนบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องบริบทการศึกษาไทย 4.0 จุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อการบริ ห ารจั ดการงานวิช าการด้านหลั กสูตรและการสอน ให้ บุคลากรครู ส ามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
3.

เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
3.1 เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และจัดบริบทการศึกษาไทย
4.0 สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อการบริ ห ารจั ดการงานวิช าการด้านหลั กสูตรและการสอน ให้ บุคลากรครู ส ามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
เป้าหมายด้านคุณภาพ
3.3 เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และจัดบริบทการศึกษา
ไทย 4.0 สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การดาเนินงานและระยะเวลา

โครงการ /งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

งานบริหารวิชาการ
และหลักสูตร
สถานศึกษา

1. วางแผนการดาเนินงาน
2. เสนอโครงการขออนุมัติ
3. การดาเนินงาน
3.1 สารวจวิเคราะห์นโยบาย
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และ
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการของชุมชน และ
ผู้ปกครอง
3.2 จัดหลักสูตรสถานศึกษา
สาหรับ
การเรียนการสอนที่สอดคล้อง
หลักสูตร ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560 )
3.3 จัดทาโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา
3.4 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
3.5 จัดทาระเบียบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนเกณฑ์
การตัดสินหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางฯ
3.6 ดาเนินการจัดซื้อ แบบเรียน
ตามนโยบายรัฐ ฯ
3.6 จัดวางตัวบุคลากรด้านการ
สอน
3.7 ดาเนินการรับนักเรียนเข้าใหม่
3.8 แต่งตั้งคณะกรรมการและ
อนุกรรมการดาเนินงานด้าน
วิชาการ
3.9 จัดตารางสอนรายชั้น ราย
คน

4,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61-มี.ค.62 นางพรรษา

มี.ค.61

พ.ค.61

พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62

พ.ค.61
พ.ค.61
ม.ค.62-พ.ค.63
พ.ค.61

พ.ค.61
2-8 พ.ค.61
พ.ค.61-มี.ค.62
ม.ค.62

โครงการ /งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

3.10 ทาโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
3.11ประชุมนิเทศ กากับติดตาม
การปฏิบัติงาน
3.12สารวจความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง
4 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อ
ผู้บริหาร

5

งบประมาณ 4,000 บาท

6

การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1) การบริหารจัดการงานวิชาการด้าน
หลักสูตรและการสอนที่ ส่งผล
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
2) บุคลากรครูสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ อย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ด้านคุณภาพ
การวางแผนบริหารจัดการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเน้นคุณภาพ
ส่งผลให้ ผู้เรียนให้มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และผู้ปกครองพึง
พอใจ

วิธีการประเมิน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.62

เครื่องมือที่ใช้

-ตรวจสอบหลักสูตร
สถานศึกษา

-ตารางตรวจสอบองค์ประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษา

-ตรวจสอบระบบการ
บริหารงานวิชาการ

- ตารางตรวจสอบระบบงาน

-สารวจ
-สอบถาม

-แบบสารวจ
-แบบสอบถาม

7

หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนธีรศาสตร์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

8

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ตามความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 10

ส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู้
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 2
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับประถม
หัวหน้าโครงการ
นางพรรษา ขันธ์เครือ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

5. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3)
พ.ศ. 2553 กาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สอด
คลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในทองถิ่น
ภายในประเทศ และขานรับการเป็นประชาชนของอาเซียน และ ประเทศไทย 4.0
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการ
สอน และสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 และการศึกษาไทย 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ในการดาเนินชีวิต ผ่านมวลประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนที่
มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ
ความมีเหตุผล
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ต้องมีมาตรฐาน มีระบบที่ทาให้ครู
มองเห็นขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการสอนในแต่ละปี
สามารถจัดการการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีองค์ประกอบเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ความพร้อมด้านต่าง ๆส่งผลให้นักเรียนประสบ
ความสาเร็จในการเรียน ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เมื่อจบหลักสูตรสามารถศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นได้
เงื่อนไขคุณธรรม
ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า มีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยความรัก ความยุติธรรมและ
เป็นหนึ่งเดียวกัน
เงื่อนไขความรู้
การบริหารงานวิชาการ และหลักสูตร Flowchart ระบบเรียนรู้
6. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบการเรียนการสอน ที่เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมภาระงานการสอนของครู
อานวยความสะดวกให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน
7. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนทุกรายวิชา มีความรู้เข้าใจระบบงานการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน แต่หลากหลายวิธีตามธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป้าหมายด้านคุณภาพ
2) ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน แต่หลากหลายวิธีตามธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยอาศัยระบบการเรียนการสอน(ระบบเรียนรู้) เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมภาระงานการสอนของครู
อานวยความสะดวกให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ ความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน
8. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ งาน
โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงาน
ระบบเรียนรู้

วิธีการดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอขออนุมัติ
3. ดาเนินงาน
3.1 ทบทวนการออกแบบระบบ
3.2 ปรับปรุงนาไปใช้
3.3 ประชุมนิเทศชี้แจงครูผู้สอน
3.4 จัดทาเอกสารมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามระบบ
- แบบฟอร์มวิเคราะห์หลักสูตร

งบประมาณ

ระยะเวลา

4,000

พ.ค.61-มี.ค.62

พ.ค.61
3พ.ค.61
พ.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางพรรษา

โครงการ งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

- แบบโครงการสอน กาหนดการสอน
- แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ และ
คัดกรองผู้เรียน
- แบบบันทึกการช่วยเหลือผู้เรียน
- แบบการเขียนแผนการสอน
- แบบบันทึกหลังสอน
- แบบรายงานการใช้สื่อการสอน
-แบบบันทึกการประชุมนิเทศภายใน
-แบบวิจัยในชั้นเรียน
-แบบรายงานประเมินตนเองต่อ
ผู้บริหาร
3.5 จัดทาปฏิทินการส่งงานตามระบบ
3.6 นิเทศกากับติดตาม
3.7 สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา

พ.ย.61
พ.ค.61
พ.ค.61-ก.พ.62
มี.ค.62

9. งบประมาณ 4,000 บาท
10. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนทุกรายวิชา -ตรวจสอบวิเคราะห์
มีความรู้เข้าใจระบบงานการจัดการ
เรียนรู้อย่างชัดเจน
ด้านคุณภาพ
ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
-สารวจ
ครบถ้วน แต่หลากหลายวิธีตาม
-สอบถาม
ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
อาศัยระบบการเรียนการสอน(ระบบ
เรียนรู้) เป็นมาตรฐาน
11.

หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้
- ตารางตรวจสอบ

-แบบสารวจ
-แบบสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ

12.

ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล ศึกษานิเทศก์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีระบบการบริหารงานวิชาการที่ดีส่งผลให้ครูปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน และ พัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 12

พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พัฒนาส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 2
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับประถม
หัวหน้าโครงการ
นางพรรษา ขันธ์เครือ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

13.

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3)
พ.ศ. 2553 กาหนดว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ การวัดและประเมินระดับชั้นเรียน มีความเกี่ยวข้องกับผู้สอนมากที่สุดและเป็นหัวใจของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนคือการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative
Assessment) เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดการเรียนการสอนโดยมิใช่ ใช้แต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะๆอย่างเดียวแต่เป็นการที่ครูเก็บข้อมูลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการด้วยขณะที่ให้ผู้เรียนทาภาระงานตามที่กาหนดครูสังเกตซักถามจดบันทึกแล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่จะต้องให้ผู้เรียนปรับปรุงอะไรหรือผู้สอนปรับปรุงอะไรเพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการประเมินระหว่างเรียนดาเนินการได้หลายรูปแบบ ตลอดจน
การวิเคราะห์ ผลการสอบเพื่อนากลับไปพัฒนาการเรียนการสอน
โรงเรียนธีรศาสตร์ตระหนักถึงการจัดบริบทการศึกษาสาหรับผู้เรียนพร้อมรับ การศึกษาไทย 4.0 ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน ดังนั้นการวัดผล ประเมินผลของครูผู้สอน
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง กลุ่มงานบริหารวิชาการจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ระหว่างเรียน ระดับประถม ให้
มีระบบที่ดีมีคุณภาพอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ

การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ประเมินการผ่านตัวชี้วัดระหว่างเรียนเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ความมีเหตุผล

การวัดผลประเมินผลเพื่อผู้เรียนให้มีพัฒนาการ มีคุณภาพที่ดีรอบด้านและทั่วถึง
จาเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ตามแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วย
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี การวัดและประเมินผลรายตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรกาหนดจะ
ส่งผลถึงการวัดและประเมินปลายภาค ปลายปี และการตัดสินเลื่อนไปเรียนชั้นที่สูงขึ้น
อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ
เงื่อนไขคุณธรรม
การปฏิบัติต่อสังคมด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และเป็นหนึ่งเดียวกัน
เงื่อนไขความรู้
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา และ ระบบงานวิชาการ
14. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินรายตัวชี้วัด ระหว่างเรียนตามสภาพจริง เป็นระบบ
15. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
มีระบบการวัดและประเมินรายตัวชี้วัด ระหว่างเรียนตามสภาพจริง ที่สามารถตรวจสอบได้และ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับการตรวจสอบและประเมินความรู้ตามตัวชี้วัด ครบทุกมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้อง
กระบวนการเรียนการสอน
16.

การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ งาน

โครงการ
พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

วิธีการดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. ขออนุมัติดาเนินการ
3. ดาเนินการวัดผลประเมินผล
รายตัวชีว้ ัด ระหว่างเรียน
3.1 ประชุมชี้แจงครูผู้สอน
3.2 ครูวางแผนการสอบประเมินตาม
โครงการสอน/กาหนด การสอน
3.3 สร้างเครื่องมือสอบ

งบประมาณ
4,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15 พ.ค.61-30 , นางพรรษา
มี.ค.62

3 พ.ค.61
พ.ค.,พ.ย. 61

โครงการ งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

17.

3.4 สร้างแบบบันทึกคะแนนเก็บ
ระหว่างเรียน
3.5 ตรวจเครื่องมือสอบ
3.6 ตรวจสอบคะแนนเก็บราย
ตัวชี้วัด
3.7 บันทึกคะแนนรายตัวชี้วัดเข้า
โปรแกรมคะแนนรายวิชา
4. นิเทศ กากับ ติดตาม
5. ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน
งบประมาณ 4,000 บาท

18.

การประเมินผลโครงการ/งาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
มีระบบการวัดและประเมินรายตัวชี้วัด
ครบทุกมาตรฐาน ระหว่างเรียนตาม
สภาพจริง ที่สามารถตรวจสอบได้และ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับการตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ตามตัวชี้วัดอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกระบวนการเรียนการสอน

19.
20.

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61-ก.พ.62
พ.ค. 61
พ.ค.61-ก.พ.62
ก.ย.61,ก.พ.62
ก.ย.61,ก.พ.62
พ.ค.61-ก.พ.62
มี.ค.62

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-ตรวจสอบขั้นตอน/วิธีการ
ดาเนินงานสอบระหว่างเรียน

- กาหนดการสอบเก็บคะแนน
- เครื่องมือสอบ
- ผลการสอบ

-สารวจ
-สอบถาม

-แบบสอบถาม

หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปกครอง ผู้เรียน พึงพอใจ และมั่นใจในระบบการวัดและเมินผล ของโรงเรียน

ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับประถม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565
เป้าหมายที่ 2
กระบวนการบริหาร และ จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนละดาเนินการงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 1,2,3,6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่
ลานโดม
21. หลักการและเหตุผล
กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ย นเป็ น กิจ กรรมหลั กในการพัฒ นาผู้ เรียนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อเสริมสร้างผู้เรีย นให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ และกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์
สั งคมให้ มีความเจริ ญก้าวหน้า ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จั กการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดีได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้เห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนาธรรมทั้งของสากลและของไทยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นเพื่อการ พัฒนาการ
ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียน เป็นระบบสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน สามารถ
นาไปปรับใช้ใน ชีวิตประจาวัน และสังคมได้
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- สถานที่ในการจัดกิจกรรมของและค่ายมีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละชั้น
- เวลาในการจัดค่ายเหมาะสม ไม่ซ้อนกันภาระงานอื่น ๆ
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกทักษะแต่ละค่ายมีเพียงพอและเหมาะสม
- ระดับวัยของผู้เข้าค่ายแต่ละค่ายจัดแยกไว้เหมาะสมเป็นรุ่นๆ
- ความเรียบง่าย ความพอเพียง
- ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
ความมีเหตุผล
- การจัดค่ายเป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้มีคุณธรรมนาความรู้

การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม

:
:

:
:

เงือ่ นไขความรู้

:
:
:
:

ความหวัง
ต้องมีการจัดทาบัญชี หลักฐานรายรับรายจ่ายของแต่ละค่าย
ต้องเน้นการฝึกทักษะและสามารถนาไปใช้จริงในชีวิตประจาวัน
ผู้เรียนสามารถนาผลที่ได้รับ ต่อยอดสู่การบริหารเวลาของตนเองให้เกิด
ประโยชน์
ความรอบคอบ ผู้เรียน ต้องใช้การพิจารณาตรวจสอบความพร้อมในการ
จัดเตรียมอุปกรณ์
ความกล้าหาญ ผู้เรียน ต้องอดทน พากเพียร กล้าแสดงออกอย่างกล้ า
หาญ และไม่ล้มเลิกความตั้งใจ เมื่อตัดสินใจให้ความร่วมมือกับครู และมี
ใจกว้างยอมรับเพื่อน ๆได้
นักเรียน ต้องรู้จักประมาณการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่โดยเก็บอุปกรณ์
สัมภาระที่นามาเข้าค่ายกลับบ้านอย่างครบถ้วน
ผู้เรียน ต้องเคารพในกติกา กฎระเบียบของแต่ละค่าย และต้องให้ความ
เคารพ รู้จักขอบพระคุณผู้ให้การอบรมหรือวิทยากรในค่าย
ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน
หลักการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ทักษะการใช้สื่อ ฐานฝึก และ อุปกรณ์ในค่าย
ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงาน ผู้รับผิดชอบ การเดินทาง

2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด รู้จักทาการฝีมือและฝึกฝนให้ทากิจกรรมต่ างๆอันเป็น
ทักษะชีวิต ตามความเหมาะสม
2) เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
3.เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร้อยละ 100 ของจานวนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ในโรงเรียนได้
เข้าค่ายพักแรมตามวันและสถานที่กาหนด
2) ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 100 ของจานวนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ที่มาเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
3) ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 100 ของจานวนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ที่มาเรียนได้เข้าพิธี
ประจากองลูกเสือตามระดับชั้น และสอบผ่านวิชาพิเศษ
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย มีน้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเป็น
ประชาธิปไตย รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินการ
โครงการส่งเสริมการ
1.วางแผนจัดทาโครงการ
ดาเนินงานลูกเสือ เนตร 2.ขออนุมัติดาเนินงาน
นารี ยุวกาชาด
3.ดาเนินงาน
ระดับประถม
3.1 งานกองลูกเสือโรงเรียน
3.2 งานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ
3.3 งานเข้าค่ายลูกเสือ
1. งานกองลูกเสือ
- ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
- พิธีเข้าประจากอง
ลูกเสือสารอง
ลูกเสือสามัญ
-วิชาพิเศษทางลูกเสือ
ลูกเสือสารอง
ลูกเสือสามัญ
- งานกองลูกเสือโรงเรียน
- เอกสาร ลส.
- สรุปประเมินผลรายงานผู้บริหาร
2. งานวันคล้ายวัน
สถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ

- ประชุมวางแผนเตรียมการสวนสนาม
- ผู้กากับที่ได้รับมอบหมายดาเนินการ
รับผิดชอบฝึกซ้อม
- สวนสนามตามวันที่กาหนด
- สรุปประเมินผลรายงานผู้บริหาร

3. งานเข้าค่าย
1.ประชุมวางแผนจัดการค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี
ระดับชั้น ป.1 - ป.3
และยุวกาชาด
ระดับชัน้ ป.4 - ป.5
3.1 งานค่ายลูกเสือ
ระดับชัน้ ป.6
ยุวกาชาด ป.1 2.มอบหมายหน้าที่วางแผนการเข้า
2.2 งานค่ายลูกเสือ
ค่ายแต่ละระดับชั้น
ยุวกาชาด ป.2
3.กาหนดส่งแผนการจัดการค่ายแต่
ละระดับชั้น

งบประมาณ
5,000

ระยะเวลา
มิ.ย. – ก.พ.

ผู้รับผิดชอบ
นายธนิต

3,800บาท

มิ.ย. – ก.พ.

นายธนิต

300บาท

มิ.ย – ก.ค.

นายธนิต

งบประมาณ
มิ.ย – ธ.ค.
อุดหนุนเรียนฟรี
15 ปี

นายธนิต

นางลัดดา
ป.1
นางนฤมล
ป.2
นางนัยนา

2.3 งานค่ายลูกเสือ 4.ดาเนินการเข้าค่ายแต่ละระดับชั้น
ยุวกาชาด ป.3
5.ออกแบบสารวจความพึงพอใจ
2.4 งานค่ายพักแรม 6.สรุปประเมินผลรายงานผู้บริหาร
ลูกเสือเนตรนารี ป.4
2.5 งานค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี ป.5
2.6 งานค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี ป.6

ป.3
นางรังสิมา
ป.4
นางสาวฐิตินันท์
ป.5
นางสาวปัทมา
ป.6

900

5.งบประมาณ
- 5,000 บาท
- งบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
6.การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด และผ่านกิจกรรมฐานแต่
ละระดับชั้น

2.ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตรนารี
และ ยุวกาชาด ที่มาเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

3. ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด ที่มาเรียนได้เข้าร่วมและ
ผ่านกิจกรรมพิธีการกองลูกเสือ และมี
เอกสารดาเนินกิจการกองลูกเสือครบทุก
รายการ
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัย
มีน้าใจ มีความรับผิดชอบ เกิดความ

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

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

เอกสาร ลส. ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือวัดผลประเมินผล
วิชาพิเศษ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

สามัคคีรู้จักรักษาและส่งเสริมจารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคง
ของประเทศชาติ
7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรีเขต 2
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ราชบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ สถานที่เข้าค่ายพักแรม
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ

ทัศนศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2561 - 2565

เป้าหมายที่ 3

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 11

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น

แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 3
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

หัวหน้าโครงการ

นางสาวสุจิวรรณ ชื่นหุ่น

ลักษณะโครงการ

ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนินการ

15 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2561

สถานที่ดาเนินการ

ภายนอกโรงเรียน

22.

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553หมวด
4ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยจัด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน มุ่งเน้นการใช้แหล่งความรู้มีความสาคัญใน
กระบวนการการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนเพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริงการจัดการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ หน่วยงานองค์กร สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่ง
ผู้เรียนผู้สอนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือเรื่องที่สนใจได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นชุมชนและธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถค้นพบความรู้ได้ไม่รู้จบทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญประสบความสาเร็จตามแนวคิดแนวทางการจัด
การศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนจึงจัดโครงการทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้มีสมาธิใน
การเข้าร่วมกิจกรรม จัดการเรียนรู้จากแหล่งรู้ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่
ละชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ

- เลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับ

ความมีเหตุผล

- การปลูกฝัง และส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก มีทักษะชีวิต บูรณาการ
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง และ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ในการเจริญเติบโต
ต่อไป
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว - รู้จักการวางแผนในการไปทัศนศึกษาอย่างรอบคอบและเรียบร้อย
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรอบคอบใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดาเนินการ ไตร่ตรอง ด้วยเหตุผล เพื่อ
การตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า
- ความกล้าหาญ กล้าคิดกล้าถามเพื่อหาข้อมูลให้กับตนเอง
- ความมัธยัสถ์ วางแผนการใช้เงินอย่างประหยัดและเหมาะสม
- ความเรียบง่ายความพอเพียงในการไปทัศนศึกษา
- ความยุติธรรมเคารพในกติกา กฎระเบียบ ตรงต่อเวลา เป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
ไปทัศนศึกษาแต่ละครั้ง
เงื่อนไขความรู้
- ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ได้ไปทัศนศึกษา
23.

24.

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
2) ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงานการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับความรู้จากสถานที่จริง และได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพิ่มมากขึ้น

25. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
โครงการ
ทัศนศึกษา

1. ประชุมหัวหน้าระดับชั้นวางแผน งบเรียนฟรี ฯ
กาหนดสถานที่ทัศนศึกษา
ประถม 200/คน
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
3. สารวจเส้นทาง ติดต่อวิทยากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาคาสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานแจ้งคณะครูผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบและทาความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ตามคาสั่ง

งาน

งบประมาณ

วิธีการดาเนินงาน
5. ประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบและทาความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ตามคาสั่ง
6) แจกจดหมายประชาสัมพันธ์
ผู้ปกครอง/ผู้เรียนทราบ
7) นัดหมายผู้เรียนเกี่ยวกับ
กาหนดการระเบียบวินัย การแต่ง
กายและกิจกรรมที่ปฏิบัติ
8) กาหนดวันทัศนศึกษาดังนี้
- ชั้น ป.1-2
- ชั้น ป.3-4
- ชั้น ป.5-6
9) สรุปรายงานประเมินผล

26.

งบประมาณ
2,000 บาท

27.

การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

16 พ.ค. 61 นางสาวสุจิวรรณ
และหัวหน้า
23 พ.ค. 61 สายชั้น
30 พ.ค. 6129 มิ.ย. 61
4 ก.ค. 61

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งบเรียนฟรี ฯ 11 ก.ค. 61 นางสาวสุจิวรรณ
ประถม 200/คน
และหัวหน้า
สายชั้น
11 ก.ค. 61

18 ก.ค. 61

31 ก.ค. 611 ส.ค. 61
8 ส.ค. 61

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
- ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่
- ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงานการไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนร้อยละ80ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ตรงที่แปลกใหม่ทาให้เกิด
ความรู้
28.

29.

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- สารวจจานวนผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม และการจัดทา
ชิ้นงาน

- แบบบันทึก
- ชิ้นงาน

- สอบถามความพึงพอใจและ
ความรู้ที่ได้รับ

-แบบสอบถาม

หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- สถานทีท่ ัศนศึกษา
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีความสุข

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ปลูกความรู้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561- 2565
เป้าหมายที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 11
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางจุฑาวรรณ เพิ่มสาย
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. 61 – ก.พ. 62
สถานทีด่ าเนินการ
ภายใน – ภายนอกโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นให้สถานศึกษา มีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนจึงจัดทาโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
ผู้เรียนจะได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน-ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ เป็นการเสริมการสอนโดย
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในบทเรียน สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการกับเนื้อหาวิชาต่างๆอย่าง
สนุกสนาน เข้าใจง่ายจนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อไป
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้
2. วัตถุประสงค์

-

พอประมาณในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมคุ้มค่าในการเรียนรู้
ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้แบ่งปันความรู้ ความดี ความรัก
ความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น

1. เพื่อสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
3.

เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) การจัดการเรียนการสอนที่ประสานกับภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่ผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับวิชาการแบบบูรณาการ
3) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนการสอน
เป็นสารสนเทศ
เป้าหมายด้านคุณภาพ
กลุ่มสาระใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ภูมิปัญญาได้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานในการเรียน มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญา

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีดาเนินงาน
โครงการแหล่งเรียนรู้ 1.ประชุมวางแผนโครงการ
ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ 2.ขออนุมัติการดาเนินงาน
3.ดาเนินงาน
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3.2จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก
3.3จัดงานวันภูมิปัญญา ปลูกความรู้
4. กากับติดตาม
5.สรุปรายการผลการดาเนินงาน

5.

งบประมาณ 2,000 บาท

งบประมาณ
2,000

ระยะเวลา
15 พ.ค 61 ก.พ.62
พ.ค.61
มิ.ย. – ต.ค. 61
พ.ค. – ต.ค.61
พ.ค.61 –ม.ค.62
28 ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ
ครูจุฑาวรรรณ

6. การประเมินผลโครงการ / งาน /กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ที่ได้เรียนรู้จาก 1. ตรวจสอบแบบสารวจข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกภูมิปัญญา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยวิทยากรท้องถิ่น
2. ตรวจสอบ
2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มสาระ ที่ได้จัดการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ตรวจสอบข้อมูลการใช้แหล่ง
โดยวิทยากรท้องถิ่น
เรียนรูภ้ ูมิปัญญา
3.มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านคุณภาพ
กลุ่มสาระใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ตรวจสอบแบบสารวจ/สอบถาม
ภูมปิ ัญญาได้สอดคล้องกับแผนการจัดกาเรียนรู้ ความเห็นของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ ความสนุกสนานในการเรียน มีความ
พึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญา

7.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อบต. / เทศบาล /กลุ่มแม่บ้าน/ ชุมชน / วิทยากรให้ความรู้

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เครื่องมือที่ใช้วัด
1. แบบสารวจแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญา
2. แบบบันทึกการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3. แบบสอบถามการใช้
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

แบบสอบถามความพึง
พอใจ

ผู้เรียนมีความสนใจวิธีการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น อย่างสนุกสนานและเกิดแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้มี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ในอนาคต
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ชื่อโครงการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 - 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 2
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางปทิตตา พงษ์ศิริ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อ
สังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์
ความรู้ ทักษะและเจตคติ ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
เกิดทักษะการทางาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
โรงเรียนธีรศาสตร์จึง จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ
การทางานร่วมกัน
การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ ต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกศึกษาตามความถนัด ความสนใจของตนเอง
ความมีเหตุผล
การเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของ

การทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักสิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย
วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเรียบง่าย ความพอเพียง และความสุภาพถ่อมตน
เงื่อนไขความรู้
ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้อย่างรอบด้านตามความถนัดและความสนใจ
2. วัตถุประสงค์
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมายด้านคุณภาพ
1) ผู้ เรี ย นให้ รู้ จั กตนเอง รู้ รั กษ์สิ่ งแวดล้ อม สามารถคิดตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย
วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม
2) ผู้ เรี ย นมีร ะเบี ย บวิ นั ย ความเป็นผู้ นา ผู้ ตามที่ดี ความรับผิ ดชอบการทางานร่ว มกัน การรู้ จั ก
แก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์
3) ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
โครงการกิจกรรมพัฒนา
1.
ผู้เรียน
5. งานกิจกรรมแนะแนว
2.
6. งานกิจกรรมนักเรียน
3.
2.1 กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด
2.2 กิจกรรมชมรม
7. งานกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์

วิธีการดาเนินงาน
ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
เสนออนุมัติโครงการ
ดาเนินงาน
3.6 กาหนดหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม
3.7 ประชุมชี้แจงครู
ผู้รับผิดชอบ
3.8 ดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผน

งบประมาณ
500

ระยะเวลา
15 พ.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ
นางปทิตตา

15 พ.ค. 61 นางปทิตตา
พ.ค. 61-ก.พ. 62 นางปทิตตา
21-25 พ.ค.61 และ
ครูผู้สอน
18 พ.ค.61
พ.ค.61-ก.พ.62
พ.ค.61-ก.พ.62

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน
3.9 ตรวจสมุดบันทึก
การจัดกิจกรรม
และบันทึกผลการ
ตรวจทุกสัปดาห์
4. สรุปประเมินผลการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ.62

นางปทิตตา

5. งบประมาณ
500 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมและ
- ตรวจสอบสมุดประเมินผล - สมุดประเมินผลกิจกรรม
ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม
ด้านคุณภาพ
1) ผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
- ประเมินความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย
วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่าง
เหมาะสม
2) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นา
ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการ
ทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา
การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้อ
อาทรและสมานฉันท์
3) ผู้ เรี ย นบ าเพ็ญตนให้ เป็ น ประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชุมชนใกล้โรงเรียน และชุมชนใกล้บ้านผู้เรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และมีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ
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ชื่อโครงการ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561–2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
แผนปฎิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2516-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางดุษณีย์ ประทุมศิริ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานทีด่ าเนินการ
ห้องเรียน
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนามากขึ้นจนมีความสาคัญต่อเราในหลายระดับที่
แตกต่างจากอดีต เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจาเป็น และสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของเรา ดังนั้น
ผู้เรียนจึงสมควรมีความรู้และความเข้าใจ ในหลักการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เพิ่มรายได้ การเข้าถึงบริการของ
ภาครัฐโรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น เพื่อเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาสาหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทางาน นาไปสู่อาชีพสุจริตตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมทักษะการคิด ปฏิบัติการต่อยอดพลังความคิด
ความสามารถ และทักษะการทางานรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างเป็นระบบ ซึง่ โรงเรียนเป็นแหล่งให้ความรู้และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้องในชีวิตประจาวัน และ
ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงาม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
: พอประมาณกับวัยผู้เรียนจากง่ายไปยากและเพิ่มปริมาณตามลาดับขั้นตอน
ความมีเหตุผล
: เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกระบวนการทางาน และ
เลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับตนเองได้ นาไปสู่อาชีพ สุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
การมีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี : กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นเป็นองค์ความรู้สู่การพัฒนาตนเองและต่อ
ยอดเพื่อนการพัฒนาสู่อาชีพสุจริต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
: ความซื่อตรง

เงื่อนไขความรู้

: ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และนาเสนอข้อมูลใน
ลักษณะต่างๆอย่างถูกต้องตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

2. ประชุมวางแผนดาเนินโครงการ
3. ขออนุมัติดาเนินการ
4. ดาเนินการ
3.1กาหนดการประเมินผู้เรียน
- ป.1 การสร้างภาพจากโปรแกรม
Paint
- ป.2 การสร้างภาพจากโปรแกรม
Paint
- ป.3 การสร้างแผ่นพับจาก Ms.Word
- ป.4 การสร้างงานนาเสนอ
Ms.Powerpoint
- ป.5 การสร้างเอกสารจาก Ms.Word
- ป.6 การสร้างเอกสารจาก Ms.Excel
3.2 กากับติดตาม
3.3สรุปผลการประเมิน
5. ประเมินและสรุปโครงการ
6. สรุปรวบรวมผลการดาเนินงาน

500

พ.ค.61-ก.พ.62

โครงการ/งาน
โครงการการประเมิน
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การ
สื่อสาร

5. งบประมาณ 500 บาท

พ.ค.61-ก.พ.62

พ.ค. 62
พ.ค. 62
ก.พ. 62
ก.พ. 62

ผู้รับผิดชอบ
นางดุษณีย์

6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.1 สามารถ
สร้างภาพจากโปรแกรม Paint
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.2 สามารถ
สร้างภาพจากโปรแกรม Paint
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.3 สามารถ
สร้างแผ่นพับจาก Ms.Word
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.4 สามารถ
สร้างงานนาเสนอ Ms.Powerpoint
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.5 สามารถ
สร้างเอกสารจาก Ms.Word
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.6 สามารถ
สร้างเอกสารจาก Ms.Excel

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- ประเมินความสามารถ
ของผู้เรียนรายบุคคล

- แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีฯ และวัดความ
สามารถของผู้เรียนรายบุคคล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
กระบวนการพัฒนาความ
สามารถ

ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และนาเสนอ
ข้อมูลในลักษณะต่างๆอย่างถูกต้องตามกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยจิตสานึกและมีความระมัดระวัง สามารถต่อยอด
ได้อย่างสร้างสรรค์
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ชื่อโครงการ
ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565
เป้าหมายที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 11
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค. ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 9
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางประไพ แก้วจีน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561
สถานทีด่ าเนินการ
ลานโดมและห้องเรียนระดับชั้นชั้น ม. 1 – ม. 3 โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม ผู้เรียนต้องมีความรู้ทางศาสนา มีค่ านิยมและศรัทธาใน
ศาสนา ประพฤติตามหลักธรรมและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ได้เห็นความสาคัญ จึงได้จัดโครงการธรรมศึกษา ตรี โท เอก เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนธรรมศึกษา
ตรี โท เอก ขึ้นในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา / หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- ผู้เรียน เรียนธรรมศึกษาตรี โท เอกได้อย่างเหมาะสมกับเวลา
ความมีเหตุผล
- ผู้เรียนเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก และนาหลักธรรมมาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้เหมาะสม
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ผู้เรียนมีการนาหลักธรรมมาพัฒนาตนเพื่อสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
เงื่อนไขคุณธรรม
- ผู้เรียนนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม
- ความเชื่อศรัทธา
- เมตตา
- ความสุภาพถ่อมตน
- การให้อภัย
เงื่อนไขความรู้
- เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา และนามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวันได้

2. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ เรียนและสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ตลอดจนได้นา
หลักธรรมได้นาหลักธรรมที่เรียนรู้มาใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นที่ยอมรับ
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง
ตนเป็นพุทธมามะกะ เรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก
2) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก สอบผ่านร้อย
ละ 80
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้ธรรมศึกษา ตรี โท เอก และนา
หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็นคนดีในสังคม
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
งานการเรียนการสอน1. 1.ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ
10000 พ.ค. 61
และสอบธรรมศึกษา 2. การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
3. วัฒนธรรม
4. 2.การดาเนินงาน
5. 2.1 ประสานงานการเรียนการสอนกับ
พ.ค. 61 6. วัดดอนขมิ้นและศูนย์ส่งเสริมธรรม
พ.ย.61
7. ศึกษาในโรงเรียน อาเภอท่ามะกา
8. 2.2 จัดทาบัญชีรายชื่อสมัครเพื่อเรียน
พ.ค.61 –
9. ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
มิ.ย.61
10. 2.3 พิธีเปิดแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
14 มิ.ย. 61
11. 2.4 มอบประกาศนียบัตรผู้เรียนที่สอบ
14 มิ.ย. 61
ผ่านธรรมศึกษา ปี พ.ศ. 2560
12. 2.5 จัดเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก
มิ.ย.61 13.
พ.ย.61
14. 2.6 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
29 พ.ย. 61
15. 3.ติดตามงานสรุปประเมินผลและ
พ.ย. 61
16. ความพึงพอใจ

ผู้รับผิดชอบ
นางประไพ
นางธิชญา
นางสาว
พัชรินทร์

5. งบประมาณ 10,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ งาน กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

1.
2. ด้านปริมาณ
3. 1.ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
- สารวจข้อมูล
4. ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตน
เป็น พุทธมามะกะ เรียนธรรมศึกษา ตรี
โท เอก
5. 2.ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบ - สารวจข้อมูล
ผ่านธรรมศึกษา ตรี โท เอก ร้อยละ 80
ด้านคุณภาพ
6. 3.ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ได้รับความรู้ และนาหลักธรรมมาใช้
- ความพึงพอใจ
ดาเนินชีวิต เป็นคนดีของสังคม

เครื่องมือที่ใช้

- แบบสารวจ

- แบบสารวจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1) ศูนย์ส่งเสริมธรรมศึกษาในโรงเรียน อาเภอท่ามะกา ทาหน้าที่สนับสนุนแนะนาการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาตรี โท เอก
2) วัดดอนขมิ้น ทาหน้าที่สนับสนุนและจัดส่งพระอาจารย์มาช่วยสอนธรรมศึกษา ตรี โท เอก ตลอดจน
ช่วยประสานงานการสอบธรรมศึกษา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เป็นคนดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 11

รักษ์ภาษาไทย (ระดับมัธยม)
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางกังสดาล เกียรติศิริ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยและวรรณคดีไทยเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยที่สาคัญ ที่สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ความคิดและความเชื่อของคนไทยได้ดียิ่ง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางภาษาของชาติที่
ผู้เรียนควรศึกษาให้เข้าใจถึงความเป็นมาของภาษาไทย ตระหนักในคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานให้ดารง
อยู่คู่ชาติไทย
ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดทาโครงการรักษ์ภาษาไทยขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วรรณคดีอันมีค่ายิ่งของชาติไทย ส่งเสริมสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านการใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารให้ถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
จัดกิจกรรม/การแข่งขันทักษะวิชาการได้เหมาะสมกับเวลาและผู้เรียน
ความมีเหตุผล
มีความสามารถและทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีความรู้และมีนิสัยรักการอ่าน
เงื่อนไขคุณธรรม
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามสภาพของตน
มีความกตัญญูรู้คุณ
เงื่อนไขความรู้
มีความรู้และสามารถนาความรู้ไปใช้ใน การแข่งขันทักษะวิชาการ
2. วัตถุประสงค์
– เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
- เพื่อให้ผู้เรียนได้เชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก
- เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าความสาคัญของวรรณคดีไทยและใช้ภาษาไทยใน

การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้จากการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม/แข่งขันทักษะวิชาการ วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ
และบันทึกรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Love to Learn)
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสาคัญของวรรณคดีไทย ได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทย
- ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
- ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการรักษ์
1.วางแผนการดาเนินการ
1,000
10 พ.ค.61 นางกังสดาล
ภาษาไทย
- ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวาง
2.1 งานวันสุนทรภู่ แผนการจัดกิจกรรม
- มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมและ
การแข่งขันทักษะวิชาการ
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
23 พ.ค. 61
3.ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
18-22มิ.ย.
แผน
61
- การจัดป้ายนิเทศ
- การแข่งขันอ่านทานองเสนาะ
ชั้น ม.1 - ม.3
-การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ชั้น
ม.1- ม.3
- การแข่งขันแต่งกลอนแปดชั้น
ม.1 – ม.3
- การตอบคาถามเกี่ยวกับ
ประวัติวันสุนทรภู่ ชั้น ม.1- ม.3
- การแสดงบนเวที
26 มิ.ย. 61
4.ประเมินความพึงพอใจในการ
28 มิ.ย. 61
จัดกิจกรรม

โครงการ/งาน

โครงการรักษ์
ภาษาไทย
2.2 งานวัน
ภาษาไทย
แห่งชาติ

วิธีการดาเนินงาน
5.สรุปผล/รายงานผลการจัด
กิจกรรม

1.วางแผนดาเนินการ
- ประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
- มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมและ
การแข่งขันทักษะวิชาการ
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
3.ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผน
- การคัดลายมือ ชั้น ม.1-ม.3
-การเขียนคาขวัญ ชั้น ม.1 - ม.
3
-การเขียนตามคาบอก

งบประมาณ

ระยะเวลา
5 ก.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ

1,000

10 พ.ค. 61

นางกังสดาล

4 ก.ค. 61
17-26
ก.ค.61

1 ส.ค. 61

โครงการ/งาน

โครงการรักษ์
ภาษาไทย
2.3 งานบันทึกรัก
การอ่านเพื่อการ
เรียนรู้ (Love to
learn)

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ชั้น ม.1 - ม.3
7 ส.ค. 61
-การแสดงบนเวที
4.ประเมินความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม
5.สรุปผล/รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1.วางแผนการดาเนินงาน
10 พ.ค.61
-ประชุมครูในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
-มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
15 พ.ค. 61
2.เสนออนุมัติโครงการ
15 พ.ค. 61
-ครูผู้สอนในรายวิชาตรวจสมุด
บันทึกรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้
ในสัปดาห์ของตนเอง
18 พ.ค. 61
-ครูผู้รับผิดชอบการตรวจสมุด
บันทึกรักการอ่าน ตรวจสมุด
และบันทึกข้อมูล
6 ก.พ. 62
4.ประเมินความพึงพอใจ
9 ก.พ. 62
5.สรุป/รายงานผล

ผู้รับผิดชอบ

นางกังสดาล

5. งบประมาณ 2,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
-ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
โครงการรักษ์ภาษาไทย
ด้านคุณภาพ
-ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่า
ความสาคัญของวรรณคดีไทย มีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาภาษาไทยสามารถใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

วิธีการประเมิน
-การสังเกต
-การตรวจสอบจานวนผู้เรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต/ผู้สังเกต
- แบบสารวจจานวนผู้เรียน

-การตรวจผลงานกิจกรรมและ -แบบประเมิน
การแข่งขันทักษะ
-สอบถาม
-แบบสอบถาม

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
7.
8.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสาคัญของวรรณคดีไทย
2.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย ใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง
3.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 11
ชุมชน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ

และท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 3
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ
ลานโดม
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียน
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยได้รับการส่งเสริม
ความสามารถ ความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดทา
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและส่งเสริมสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เหมาะสมกับเวลาและผู้เรียน
ความมีเหตุผล
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่น
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว พัฒนาการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น
เงื่อนไขคุณธรรม
การเพ่งพิศสิ่งสร้าง / รักษ์ธรรมชาติ ( ข้อ 20 )

เงื่อนไขความรู้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
และ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ได้เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมและท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน

โครงการสัปดาห์ 1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
วิทยาศาสตร์
2.เสนออนุมัติโครงการ
แห่งชาติ
3.ดาเนินงาน
3.1 ศึกษาองค์ความรู้เรื่องรี
ไซเคิล
3.1ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อวางแผน
จัดงาน
3.2มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
3.3ชี้แจงกติกาและการให้
คะแนน การประกวด
4. จัดงานวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เวลา12.30-13.30น.
4.1พูดประวัติความเป็นมาของ
วัน
วิทยาศาสตร์
4.2การประกวดชุดรีไซเคิลม.1-3
5. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3,000

16พ.ค.61

-นางวัชราภรณ์
รัตนพิศิฏฐ์
-คณะกรรมการ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์

17ส.ค.61

5. งบประมาณ3,000
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่1-3 ได้เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมและท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

วิธีการประเมิน
รวบรวมและตรวจสอบ
ประมวลผลงานจากกลุ่มสาะ
การเรียนรู้
-ประเมินความพึงพอใจ
-ประเมินตามเกณฑ์การ
ประกวดชุดรีไซเคิล

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมินความพึงพอใจ
-แบบประเมินตามเกณฑ์การ
ประกวดชุดรีไซเคิล

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับโดยตรงเรื่องการรีไซเคิล

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 4
วิชาการ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด
2561 - 2565
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนา
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

ดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 โครงการที่ 7
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ (ห้องสมุด)
หัวหน้าโครงการ
นางสุรีรัตน์ จีนเอีย
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
ห้องสมุดโรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และยังเป็นพื้นฐานใน
การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้าการเขียนการคิดวิเคราะห์การคิด
สั ง เคราะห์ ก ารคิ ด สร้ า งสรรค์ ต ลอดจนการบู รณาการที่ จ ะพั ฒ นาไปสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ต ลอดชีวิ ตซึ่ง
สอดคล้องกับคุณค่าพระวรสาร 21 ประการ มุ่นเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่บริบทการศึกษาไทย 4.0 และดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การรู้จักพอประมาณในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ความมีเหตุผล
รับฟังคาถาม พร้อมทั้งเสนอแนะ ให้กับผู้ใช้บริการ
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เกิดการพัฒนาศักยภาพกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาไปปรับใช้ได้
กับชีวิตประจาวัน
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเรียบง่าย ความพอเพียง(Simplicity / Sufficiency) “เรียนรู้ที่จะพอใจใน
สภาพของตน

ทุกสิ่ง
เงื่อนไขความรู้

รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออม และรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เรียนรู้ที่จะเผชิญกับ
ทุกกรณี” (คุณค่าพระวารสาร ข้อ 10)
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
มีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ เกิดความสนใจในการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ
รอบตัว
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม
4) เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
3. เป้าหมาย (สอดคล้องกับกลยุทธ์)
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด
2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้ารับร่วมสัปดาห์ห้องสมุด
3) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด
4) ร้อยละ 100 ได้จัดการตอบคาถามประจาเดือน จัดกิจกรรมกล่องความรู้ และ จัดกิจกรรมยอด
นักอ่าน
5) ร้อยละ 100 ได้ปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน มีบรรยากาศที่สวยงาม
เหมาะแก่การเรียนรู้
6) จัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มุมเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม มุมอาเซียน มุมนิทาน
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาและ 1. วางแผนจัดทาโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
2. เสนอขออนุมัติ
ห้องสมุด
3. ดาเนินการ
3.1 งานปฐมนิเทศการเข้าใช้
ห้องสมุด
3.2 งานสัปดาห์ห้องสมุด
3.3 งานส่งเสริมการอ่าน
3.4 งานปรับภูมิทัศน์ภายใน
ห้องสมุด
4. กากับติดตาม
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
1. งานปฐมนิเทศ
6. รายงานผลการดาเนินงาน
การเข้าใช้ห้องสมุด
- วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด
- ติดต่อขอชั่วโมงแนะแนวเพื่อ
ปฐมนิเทศ

โครงการ/งาน
-

2. งานสัปดาห์ห้องสมุด -

งบประมาณ ระยะเวลา
80,000 พ.ค.61–ก.พ.
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นางสุรีรัตน์ จีน
เอีย

500
15-21 พ.ค.
61
นางสุรีรัตน์ จีน
เอีย

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดให้
คุณครู และนักเรียนทราบ
จัดปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน
วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม
500
25-29 มิ.ย.61 นางสุรีรัตน์ จีน
สัปดาห์ห้องสมุด
เอีย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด
ประกวดระบายสีภาพห้องสมุดของ
ฉันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1–3

-

-

ประกวดแต่งคาขวัญห้องสมุด ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6
แข่งขันเขียนเรียงความเรื่อง
ห้องสมุดของฉัน ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
เกณฑ์การตัดสินรางวัลแยกเป็น
ระดับชั้น
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและ
แสดงผลงานบริเวณหน้าห้องสมุด
สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน

3. งานส่งเสริมการอ่าน
3.1 กิจกรรมตอบคาถาม - วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม
ประจาเดือน
ตอบคาถาม
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตอบคาถาม
ประจาเดือน
- ครูบรรณารักษ์แจกใบคาถาม
ประจาเดือนให้คุณครูประจาชั้นทุก
ระดับชั้น เมื่อตอบคาถามเสร็จแต่
ละห้องเรียนรวบรวมคาตอบส่งที่
เคาน์เตอร์ห้องสมุด โดยใส่ลงกล่อง
- คัดนักเรียนที่ตอบคาถามถูกต้อง จับ
ฉลากชั้นละ 1 รางวัล รับรางวัลที่
ห้องสมุด
- สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน

โครงการ/งาน
3.2 กิจกรรมกล่อง
ความรู้

3,000

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
- วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม
กล่องความรู้
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกล่องความรู้
- จัดกล่องโดยเลือกหนังสือที่มีเนื้อหา
ไม่มากนัก และมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
สาหรับเด็กนักเรียน ห้องละ 5 เล่ม

มิ.ย.61-ก.พ.
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นางสุรีรัตน์ จีน
เอีย

ระยะเวลา
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ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ครูบรรณารักษ์
จะสับเปลี่ยนให้ในแต่ละเดือน)
- ประเมินแบบพึงพอใจ
- สรุปผลการประเมิน
3.3 กิจกรรมยอดนักอ่าน - วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม
ยอดนักอ่าน
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยอดนักอ่าน
- เก็บสถิติการอ่านของนักเรียนทุกวัน
- ประกาศผลผู้รับรางวัล และรับ
รางวัลในสัปดาห์สุดท้ายของปี
การศึกษา
- สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน
4. งานปรับภูมิทัศน์
ภายในห้องสมุด
- วางแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อ
4.1 กิจกรรมจัดซื้อ
- จัดทาแบบสารวจความต้องการ
หนังสือในหมวดต่างๆ
หนังสือ/ทรัพยากรสารนิเทศเข้า
ห้องสมุด
- รวมข้อมูลจากแบบสารวจความต้อง
- จัดทาแบบประเมิน
- จัดทาเสนอซื้อหนังสือ วารสาร
นิตยสาร
- สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน
- วางแผนปฏิบัติกิจกรรมการจัดมุม
4.2 กิจกรรมจัดมุมเฉลิม
เฉลิมพระเกียรติภายในห้องสมุดจัด
พระเกียรติ/ส่งเสริมการ
มุมเรียนรู้ภาษาไทยมุมนิทานจัดมุม
เรียนรู้ในห้องสมุดมุม
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมมุมอาเซียน
เรียนรู้ภาษาไทย มุม
- จัดทามุมเฉลิมพระเกียรติภายใน
นิทาน จัดมุมเรียนรู้
ห้องสมุด
ศิลปวัฒนธรรม มุม
- จัดทามุมเรียนรู้ภาษาไทยมุมนิทาน
อาเซียน
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน

76,000

มิ.ย.61-ก.ย.
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นางสุรีรัตน์ จีน
เอีย

งบประมาณ

ระยะเวลา
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- จัดทามุมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมมุม
อาเซียน
- จัดทาแบบประเมิน
- สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน
5. งบประมาณ
- 80,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศการเข้าใช้
ห้องสมุด
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้ารับ
ร่วมสัปดาห์ห้องสมุด
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
ห้องสมุด
- ร้อยละ 100 ได้จัดการตอบคาถาม
ประจาเดือน จัดกิจกรรมยอดนัก
อ่าน และจัดกล่องความรู้
- ร้อยละ 100 ได้ปรับภูมิทัศน์
ภายในห้องสมุดให้ทันเหตุการณ์
เป็นปัจจุบัน มีบรรยากาศที่
สวยงามเหมาะแก่การเรียนรู้
- จัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี มุมเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม มุมอาเซียน มุม
นิทาน
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม

- แบบประเมินความพึง
พอใจ

-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม
- แบบบันทึกการเข้าใช้และ
การอ่านหนังสือห้องสมุด

-สถิติการเข้าใช้และการอ่าน
หนังสือห้องสมุด
-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม

-ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึง
พอใจ

-ใบงานที่ค้นคว้าความรู้จาก
ห้องสมุด

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- โรงเรียนธีรศาสตร์ - กลุ่มงานบริหารวิชาการ

- สานักพิมพ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง มีความรู้อย่างต่อเนื่อง และสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
- ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- ผู้เรียนเกิดบรรยากาศแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3

เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้
2561-2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

กลยุทธ์ที่ 11

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
จากมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นการประเมินผลสภาพจริงส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีหลักการ กาหนดเป้าหมาย และ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด การเขียน ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาการเรียนรู้หรือนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ มีวิธีการพึ่งพาภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์
ดังนั้นการบูรณาการความรู้สาระต่าง ๆ ของครูและนักเรียน จึงเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพการเรียนการ
สอนของโรงเรียน แผนงานวิชาการโรงเรียนธีรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้
นี้ขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ร่วมแรง ร่วมใจในการนาเสนอผลงานอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินสภาพจริง ตามศักยภาพของผู้เรียน เป็นการ จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ
บูรณาการ และสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างใกล้ชิด
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดแสดงผลงาน
- พอประมาณกับกาลังงาน และ กาลังทรัพย์
- พอประมาณกับความสามารถของนักเรียน
ความมีเหตุผล
- ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้

- เข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้ถูกต้อง
- ชี้แจง และนาเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบต่างๆ
- มีส่วนร่วมในการแสดงออก และภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและกลุ่ม
- สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม
- ความเรียบง่าย ความพอเพียง
- การงาน / หน้าที่
- กระบวนการทางาน
- วิธีสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
- รูปแบบการสร้างองค์ความรู้ สูก่ ารนาเสนอ ของ 8 กลุ่มสาระ

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่1-3 ร้อยละ 100 ได้มีส่วนร่วมในการทาโครงการ ผลงานนักเรียน และ
ผลิตภัณฑ์ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ
2) จัดนิทรรศการแสดงผลงานต่อชุมชนได้อย่างหลากหลาย
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ความพึง
พอใจ ภูมิใจในผลงานของตนเอง นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและสังคมได้
4. การดาเนินโครงการ/งาน งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการเปิดบ้าน
1. วางแผนการดาเนินโครงการ
5,000
พ.ค. 61
วัชราภรณ์
วิชาการคาราวาน
2. ขออนุมัติโครงการ
พ.ย. 61
รัตนพิศิฏฐ์
ความรู้
3. ดาเนินงาน
3.1 สารวจ และรวบรวมข้อมูล ดังนี้
สารวจโครงงานของ 8 กลุ่มสาระฯ สารวจ ผลงาน
นักเรียน สารวจผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน
3.2 กากับติดตาม ผลงานของกลุ่มสาระฯ
4. ดาเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่งานมหกรรม
26-27 พ.ย. 61
วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
5. สรุปรายงานประเมินผล
ธ.ค. 61

5. งบประมาณ 5,000 บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่1-3 ร้อยละ 100 ได้มี
ส่วนร่วมในการทาโครงการ ผลงานนักเรียน
อย่างเป็นระบบ
2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานต่อชุมชนได้อย่าง
หลากหลาย
ด้านคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

เก็บข้อมูลการผ่านผลงาน
นักเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ

- แบบสารวจ ชิ้นงานแต่ละกลุ่ม
สาระฯ

- สารวจความพึงพอใจ
นักเรียน

- แบบประเมินความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เกิดความ
พึงพอใจ ภูมิใจในผลงานของตนเอง นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและสังคมได้

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565
เป้าหมายที่ 3
กระบวนการจัดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที 11
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
ท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางวรรณวลี อารมย์สุขโข
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่
ใต้อาคารยวงบอสโก โรงเรียนธีรศาสตร์
9. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลจึงต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยนานวัตกรรม
การเรียนรู้การทาวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติเข้ามาใช้พัฒ นา
ความคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปจนถึงการคิดได้อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
โรงเรียนธีรศาสตร์พิจารณาแล้วว่าการเรียนรู้ของกระบวนการวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญาส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จึงเข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา กับศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะ
พันธ์ปัญญามูลนิธิปัญญาวุฑฒิ ซึ่งได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติและธนาคารกสิกรไทย เพื่อ
ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้สู่บริบทการศึกษาไทย 4.0 และดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณในการบริหารเวลา การทางานเป็นกลุ่ม
ความมีเหตุผล
อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติ (Learning by Doing)
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเลือกทาโครงการบนฐานวิจัยด้วยตนเอง
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเรียบง่าย ความพอเพียง
- อิสรภาพ

เงื่อนไขความรู้
เพาะพันธุ์

- ความเชื่อศรัทธรา
การสร้ างกระบวนการเรียนรู้จากการค้นคว้าและตีความที่เรียกว่าวิจัยโครงการ
ปัญญา (Research Based Learning)

9. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารอย่างเป็นระบบ
2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบสรุปความคิดจาก
ปัญหาที่
พบในชุมชนและท้องถิ่น
2.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ
10. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. รัอยละ 100 ของผู้เรียนชมรมเพาะพันธุ์ปัญญา นานวัตกรรมการเรียนรู้การทาวิจัย
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ใช้ปฏิบัติโครงงานฐานวิจัยได้
2. ผู้เรียนชมรมเพาะพันธุ์ปัญญาจัดทาโครงงานฐานวิจัย 5 โครงงานต่อ1ปีการศึกษา
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีทักษะการสร้างกระบวนการเรียนรู้ค้นคว้าและตีความซึ่งองค์ความรู้เกิดจาก
ผู้เรียนเป็นผู้คิดเองในการจัดทาโครงงานฐานวิจัยทาให้ประสิทธิ์ภาพของการเรียนสูงขึ้น
4. การดาเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
โครงการ
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งาน
โครงการ
1.วางแผนการดาเนินงาน
2,000
นางวรรณวลี ม.3
เพาะพันธุ์ปัญญา -ประชุมคณะกรรมการโครงการ
นางวัชราภรณ์ ม.2
-ประชาสัมพันธ์กับนักเรียน ม.1
พ.ค.61
นางจรูญลักษณ์ ม.1
-รับสมัครนักเรียนม.1 - ม.3เข้าชมรม
พ.ค.61
2.การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการ
พ.ค.61
ค้นคว้าและตีความเพื่อจัดทาโครงงาน
ฐานวิจัย
-กิจกรรมผู้นา4ทิศ
-กิจกรรมจิตตปัญญา
มิ.ย.61
-แบ่งกลุ่มจากกิจกรรม
มิ.ย.61
-พบวิทยากรพี่เลี้ยง
มิ.ย.61
-กิจกรรมSystem Thinking
มิ.ย.61ธ.ค.61

โครงการ

วิธีดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

งาน
- ฝึกการคิดหาหัวข้อปัญหาวิจัย
- ฝึกการเขียนหัวข้อโครงงานฐานวิจัย
- ลงมือปฏิบัติโครงงานฐานวิจัย
- ตรวจสอบความถูกต้องของโครงงาน
ฐานวิจัย
-ประเมินผลโครงงานโดยคณะครู
ธีรศาสตร์และศูนย์พี่เลี้ยงโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญามูลนิธิปัญญาวุฑฒิ
-เสนอผลงานเวทีระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ
-สรุปประเมินผล
3.จัดทารายงานประเมินผล
-รวบรวมผลการประเมินโดยคณะ
ครูธีรศาสตร์และศูนย์พี่เลี้ยงโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญามูลนิธิปัญญาวุฑฒิ
4.รายงานประเมินผลต่อผู้บริหาร

ธ.ค.61
ก.พ. 62

5.งบประมาณ 2,000 บาท
6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1 รัอยละ 100 ของผู้เรียนชมรม
เพาะพันธุ์ปัญญา นานวัตกรรมการ
เรียนรู้การทาวิจัยโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา ใช้ปฏิบัติโครงงานฐานวิจัยได้
ด้านคุณภาพ
1 ผู้เรียนชมรมเพาะพันธุ์ปัญญาจัดทา
โครงงานฐานวิจัย ได้อย่างถูกต้องของ
การเป็นโครงงานฐานวิจัยโดยศูนย์พี่
เลี้ยง
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามูลนิธิปัญญา
วุฑฒิ

วิธีการประเมิน
-ตรวจสอบวิเคราะห์ความเป็นผู้นา
-ประเมินกระบวนการวิจัยที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้โดยศูนย์พี่เลี้ยง
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามูลนิธิ
ปัญญาวุฑฒิ
-ประเมินความถูกต้องของการเป็น
โครงงานฐานวิจัยโดยศูนย์พี่เลี้ยง
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญามูลนิธิ
ปัญญาวุฑฒิ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมินความ
ถูกต้องของการเป็น
โครงงานฐานวิจัยโดยศูนย์
พี่เลี้ยง
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
มูลนิธิปัญญาวุฑฒิ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธ์ปัญญามูลนิธิปัญญาวุฑฒิ
2. สถาบันวิจัยแห่งชาติ

3. ธนาคารกสิกรไทย
4. โรงเรียนธีรศาสตร์

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล
และก้าวสู่บริบทการศึกษาไทย 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพมีผลงานเผยแพร่แก่ชุมชน

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
ผลิตภัณฑ์งานสาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561–2565
เป้าหมายที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 10
ส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม
แผนปฎิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2516-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นายศักดิ์ชัย สว่างงาม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2561 –กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่
ห้องเรียน
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษาเป็นการ
ปฏิรูปการ เรียนรู้ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด และตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง(พ.ศ.2552-2561) ได้กาหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ
ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะและ วัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดและทักษะชีวิต บรรลุ
เป้าหมาย สามารถพัฒนาตนเองตามวัยและ เต็มศักยภาพ โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการผลิตภัณฑ์
งานสานขึ้น เพื่อเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาสาหรับพัฒนา ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทางาน
นาไปสู่อาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมทักษะการ
คิด ปฏิบัติการต่อยอดพลังความคิด ความสามารถ และทักษะการทางาน รายบุคคลและรายกลุ่มด้วย
โครงงานอย่างเป็นระบบ โรงเรียนเป็นแหล่งให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน เข้าใจเห็นคุณค่า
ศิลปะ และวัฒนธรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการดารงชีวิต ก่อให้เกิดทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่ดีงาม ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอน กล้าตัดสินใจ รู้วิธกี ารแก้ปัญหา
สามารถ นาเสนอผลงาน มีแนวทางนาไปสู่อาชีพในสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
: พอประมาณกั บ วั ย ผู้ เ รี ย นจากง่ า ยไปยากและเพิ่ ม ปริ ม าณตามล าดั บ
ขั้นตอน
ความมีเหตุผล
: เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกระบวนการทางาน
และเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับตนเองได้ นาไปสู่อ าชีพสุจริตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี : กระบวนการผลิตในแต่ละระดับชั้นเป็นองค์ความรู้สู่การพัฒนาตนเองและ
ต่อยอดเพื่อนการพัฒนาสู่อาชีพสุจริต ทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพากเพียร
และสร้างสรรค์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เงื่อนไขคุณธรรม
: ความเรียบง่าย ความพอเพียง
เงื่อนไขความรู้
: กระบวนการผลิตชิ้นผลิตภัณฑ์งานสาน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติและนาเสนอผลงาน (4.3,4.4)
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต (6.1,6.2,6.3,6.4)
3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมให้ผู้เรียน (ตบช. 15,16)
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้ฝึกทักษะการทางาน ผลิตภัณฑ์งานสาน มีผลงานจัดแสดง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นพื้นฐานของอาชีพได้
2) ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการฝึกทักษะการสานและมีผลงานของตนเองตาม
ความสามารถตามระดับชั้น
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานด้วยความคิ ดสร้างสรรค์และเกิดทักษะการทางานอย่างเป็น ระบบ
เพิ่มพูนและ เสริมสร้างการเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่อย่างมีความสุข เข้าใจเห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม
ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงาม มีเจคติทีดีต่ออาชีพสุจริตและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
1. ผลิตภัณฑ์งาน
สาน

วิธีการดาเนินงาน
(ระบุให้ชัดเจนทีละกิจกรรมแบบ
PDCA)
1. วางแผนการทางานสาน
- ม.1 การสานตะกร้า ลายขัด
(เส้นพลาสติก)
- ม.2 การสานกระเป๋า ลายขัด
(เส้นพลาสติก)

งบประมาณ
ระยะเวลา
(ตาม
(ตามปฏิทิน
แผนพัฒนา)
นโยบาย)
3,000
พ.ค.61-ก.พ.62
เงินสนับสนุน
จากรัฐบาล
150 บาท / คน

ผู้รับผิดชอบ
นายศักดิ์ชัย
ครู การงาน
ม.1- ม.3

- ม.3 การสานกล่อง
เอนกประสงค์ฝาครอบ ลายขัด
(เส้นพลาสติก)
2. จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
งานสานของแต่ละชั้น
3. ประเมินความพึงพอใจ ผู้เรียน/ ครู
4. สรุปงานประเมินผลงานสาน

ม.ค. 62
ก.พ. 62
ก.พ. 62

5. งบประมาณ 3,000 บาท และงบประมาณจากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีความภูมิใจใน
- ประเมินผลงานผู้เรียน - แบบประเมินชิ้นงานสาน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย สามารถ
- ประเมินการจัด
- แบบประเมินการจัด
ปฏิบัติงานสาน ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงผลงานและความ แสดงผลงานและความพึง
ด้านคุณภาพ
พึงพอใจของ
พอใจ
- ร้อยละ 95 ของผู้เรียนสร้างผลงานด้วย
ผู้เกี่ยวข้อง
ความคิดสร้างสรรค์และเกิดการทางาน
อย่างเป็นระบบ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนนาวิชาความรู้ที่ได้ไปขยายผล สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว

ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562
สถานที่
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้น
ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริม
ให้มีความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความรู้และทักษะ
ที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สาคัญซึ่งต้องรับการตรวจประเมิน
คุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียนและมีความรู้ ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
หน่วยงานต้นสังกัด ผลการดาเนินโครงการ พบว่าผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนบางรายวิชาไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนธีรศาสตร์ จึงได้
จัดทา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร และการสอบประเมินคุณภาพระดับชาติ ให้มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนด
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามศักยภาพ กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน พัฒนาตนเองจาก
ฐานคะแนน เดิมของตัวเอง
ความมีเหตุผล
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สาคัญซึ่ง
ต้องรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
สมศ.
โดยใช้ผลการสอบจากการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - การพัฒนาต้องทาต่อเนื่องจริงจัง ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจึงจะเห็นผลและดีขึ้นเป็น
ลาดับ
- การพัฒนาใด ๆ ต้องอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีส่งผลให้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
เงื่อนไขคุณธรรม
: มีความขยัน ความอดทน มีความรอบคอบ กล้าเผชิญปัญหาอุปสรรคในการ
เรียนการสอนอย่างจริงจัง
เงื่อนไขความรู้
: ทักษะความรู้ของทั้ง 8 กลุ่มสาระ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เป็นไปตามเกณฑ์
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดย
จัดการแข่งขันวิชาการภายในโรงเรียน สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
3) จัดกิจกรรมจุดเน้นส่งเสริมผู้เรียนครบถ้วนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ระดับเกรด 3 4 ในการ
เรียน กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ระดับเกรด 3 4 ในการ
เรียนกลุ่มสาระศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา และการงานเทคโนโลยี
3. ร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระมีการแข่งขันภายในและภายนอก
4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มสาระได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
5. ผู้ที่เป็นตัวแทนการแข่งขันได้เข้าร่วมแข่งขันภายนอกจานวน 3 ครั้งต่อปี
6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ผลสัมฤทธิ์การประเมินการอ่าน-เขียนและการคิด
คานวณวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ระดับดีขึ้นไป
7. ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET รายวิชาที่สอบ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ5
ด้านคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 มีมาตรการ/จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะโดยเฉพาะ
ทักษะที่เป็นพื้นฐานการเรียนรายวิชาตามระดับชั้นอย่างชัดเจน

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีดาเนินงาน
โครงการ
1. ประชุมวางแผนจัดทาโครงการ
ยกระดับ
2. เสนอขออนุมัติดาเนินการ
ผลสัมฤทธิ์การ
3. ดาเนินงาน
เรียนรู้ 8 กลุ่ม 3.1 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ
สาระ
3.2 งานประเมินการอ่านเขียนและการคิดคานวณ
3.3 งานการสอบประเมินคุณภาพระดับชาติ ONET
4. กากับ ติดตาม
5. ประเมินผล
6. สรุปสารสนเทศ
7. รายงานผลดาเนินงาน
2.1 งานจุดเน้น 1.ประชุมคณะกรรมการ 8 กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระ
ศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ศึกษาผลงานรางวัลที่เกิดจากผู้เรียน
ศึกษาจุดเด่นและข้อควรพัฒนาของกลุ่มสาระ
ศึกษานโยบายเพื่อกาหนดจุดพัฒนางานตาม
กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ
2.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
3.กลุ่มสาระดาเนินการ
4.1 วางแผนดาเนินกิจกรรมจุดเน้นส่งเสริมผู้เรียน
4.2 คัดกรองและจัดวางตัวผู้เรียน
4.3 จัดกิจกรรมแข่งขันภายใน
4.4 ส่งนักเรียนแข่งขันภายนอก
4.4.1 แข่งขันศิลปหัตถกรรม
4.4.2 แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือ
4.4.3 แข่งขันทักษะวิชาการวันการศึกษา
เอกชน
4.กากับติดตาม
5.สรุปและประเมินผล
6.รายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณ ระยะเวลา
9,200
พ.ค.61มี.ค.62

ผู้รับผิดชอบ
นางสาว
พิทยาภรณ์

พ.ค.61

พ.ค.61
พ.ค.61
มี.ค. 62

5200

พ.ค.61มี.ค.62

นางสาว
พิทยาภรณ์

โครงการ/งาน

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
2.1.1.กลุ่มสาระภาษาไทย
650
พ.ค.61ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3
ก.พ.62
1) ฝึกอ่านจับใจความ อ่านคิดวิเคราะห์
2) ฝึกการเขียนสะกดคา
3) ฝึกคัดลายมือ
4) กิจกรรมเวทีวิชาการ
- การแข่งขันคัดลายมือ
- การแข่งขันเขียนคาขวัญ /เรียงความ
- การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง
- การแข่งขันแต่งคาประพันธ์
- การอ่านจับใจความ
2.1.2.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
650
พ.ค.61ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3
ก.พ.62
1) ฝึกคณิตคิดในใจ
2) ฝึกคณิตคิดเร็ว
3) แก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลาย
4) ท่องสูตรคูณเป็นรายบุคคลได้ตามเกณฑ์คือ ท่อง
สูตรคูณแม่ 2– 12 จากล่างขึ้นบนได้คล่อง
5) กิจกรรมเวทีวิชาการ จัดการแข่งขันกิจกรรมตาม
จุดเน้นของกลุ่มสาระ
2.1.3.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
650
พ.ค.61ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3
ก.พ.62
1) ทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ
2) ฝึกทักษะการสังเกต
3) ฝึกทักษะการระบุปัญหา
4) ฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน
5) ฝึกทักษะการทดลอง
6) กิจกรรมเวทีวิชาการ
- การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
2.1.4.กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
650
พ.ค.61ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3
ก.พ.62
1) การวิเคราะห์ข่าว
2) กิจกรรมเวทีวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
- แข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

ครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา

โครงการ/งาน

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
2.1.5.กลุ่มสาระ สุขศึกษาฯ
650
พ.ค.61นักเรียนชั้น ม.1-ม.3
ก.พ.62
1) ซ้อมสอบสุขศึกษาตามมาตรฐานตัวชี้วัด
2) กิจกรรมเวทีวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษา
- การแข่งขันทักษะกีฬา
- แข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา
2.1.6.กลุ่มสาระศิลปะ
650
พ.ค.611) ม.1-ม.3 วาดภาพระบายสีโปสเตอร์ ภาพแรเงา
ก.พ.62
2) กิจกรรมเวทีวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ
- แข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี (สี
โปสเตอร์)
- แข่งขันประกวดวาดภาพแรเงา
3) แข่งขันวาดภาพระบายสีวันสาคัญ
2.1.7.กลุ่มสาระการงานอาชีพ
650
พ.ค.611) การงาน ประดิษฐ์วัสดุเป็นของใช้ได้
ก.พ.62
2) คอมพิวเตอร์
- ม.1 ทักษะการใช้โปรแกรม FipAlbum
- ม.2 ทักษะการใช้ โปรแกรม Joomla
- ม.3 ทักษะการใช้โปรแกรม MS-Producer of
Power Point
3) กิจกรรมเวทีวิชาการ
2.1.2.กลุ่มสาระภาษาต่าง ประเทศ
650
พ.ค.61ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3
ก.พ.62
1) ผู้เรียนท่องคาศัพท์ทุกวัน และมีการวัดผลเดือน
ละครั้ง
2) ฝึกการพูดสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ
3) ฝึกแต่งประโยคสัปดาห์ละ 3-4 ประโยคบันทึกใน
สมุดหรือตามสถานการณ์ที่ครูกาหนดและ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
4) ฝึกเขียนเรื่อง จากภาพหรือหัวข้อตาม
สถานการณ์ ต่างๆ หรือตามที่ครูกาหนดเดือนละ
1- 2 ครั้ง
ภาษาจีน

ผู้รับผิดชอบ
ครูกลุ่มสาระสุข
ศึกษาฯ

ครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ

ครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่าง
ประเทศ

โครงการ/งาน

2.2 งาน
ประเมินการ
อ่านเขียน
และการคิด
คานวณ

2.3 งานการ
สอบ
ประเมิน
คุณภาพ
ระดับชาติ
O-NET

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
5) เขียนอักษรภาษาจีนให้ถูกต้องคัดอักษรภาษาจีน
สัปดาห์ละ1 –2 ครั้ง
6) ฝึกพูดภาษาจีนทุกวันวันละ 2-3 ประโยค
7) กิจกรรมเวทีวิชาการ จัดแข่งขันกิจกรรมตาม
จุดเน้นของกลุ่มสาระ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ , ครูกลุ่ม
1,000
พ.ค.61- -ฝ่ายวิชาการ
สาระภาษาไทย , ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ก.พ.62 -ครูกลุ่มสาระ
(อังกฤษ) ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพื่อกาหนด
ภาษาไทย
หน้าที่ปฏิบัติ
-ครูกลุม่ สาระ
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อมอบหมายงาน
ภาษาต่าง3 .จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประเทศ
4. สร้างแบบประเมินการอ่าน-เขียนภาษาไทย
-ครูกลุ่มสาระ
5. สร้างแบบประเมินการเขียนคาศัพท์และ
คณิตศาสตร์
conversation ภาษาอังกฤษ
-ครูหัวหน้าสาย
6. สร้างแบบประเมินการคิดคานวณทาง
ชั้นระดับ ม.1-3
คณิตศาสตร์
7. ประชุมชี้แจงครูที่เกี่ยวข้อง
8. กาหนดวัน เวลาที่ประเมิน
9. สรุปผลคะแนนการประเมินภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2
10 สรุปประเมินความพึงพอใจ.
1. ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพื่อวาง
3,000
พ.ค.61- หัวหน้าวิชาการ
แผนการดาเนินงาน
ก.พ.62 และครูระดับชั้น
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนยกระดับ
ม.3
คุณภาพการศึกษา
3. ดาเนินการตามวัน เวลา ที่กาหนด
3.1 วิเคราะห์ผู้เรียน
3.2 วิเคราะห์ข้อสอบ
3.3 จัดทาเอกสาร 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
4. สอนเสริมผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียน
5. การจัดสอบ Pre O-NET
6. จัดการทดสอบ O-NET ตามกาหนดของ สทศ. ปี
การศึกษา 2561

โครงการ/งาน

วิธีดาเนินงาน
7. รวบรวมและสรุปผลการทดสอบ O-NET
8. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET
10. จัดทาสารสนเทศและรายงานผู้บริหาร

5. งบประมาณ 9,200 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ระดับเกรด 3 - 4 ในการ
เรียน กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
2.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ระดับเกรด 3 - 4 ในการ
เรียนกลุ่มสาระศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา และการงาน
เทคโนโลยี
3.ร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระมีการแข่งขัน
ภายในและภายนอก
4.ร้อยละ 100 ของกลุ่มสาระได้ดาเนินกิจกรรม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
5. ผู้ที่เป็นตัวแทนการแข่งขันได้เข้าร่วมแข่งขัน
ภายนอกจานวน 3 ครั้งต่อปี
6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ผลสัมฤทธิ์
การประเมินการอ่าน-เขียนและการคิดคานวณวิชา
ภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ระดับดีขึ้นไป
7.ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET รายวิชาที่สอบ มีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ5
ด้านคุณภาพ
- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้านการอ่าน เขียน คิด
คานวณ ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ระดับชาติ ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนด

งบประมาณ ระยะเวลา

วิธีการประเมิน
- ประเมินการคัดกรอง
จุดเน้นกลุ่มสาระ
-ประเมินความสามารถ
กระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา
-ประเมินพฤติกรรมการ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
-ตรวจนับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
รายวิชา รายบุคคล และ
รายชั้น และกลุ่มสาระ

-สรุปการแข่งขันภายใน
ภายนอกของกลุ่มสาระ

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมินคัดกรอง
จุดเน้นกลุ่มสาระ
-รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์
เกรด 3-4ของกลุ่ม
สาระ
-รายงานสรุปผลการ
แข่งขันภายใน
ภายนอกของกลุ่ม
สาระ
-แบบสรุปสรุปรายงาน
ผลความพึงพอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี
2) สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 10
ผู้เรียน

พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้

ทุกคนมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการที่ 3
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
การสร้ า งคนให้ มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้ น ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ น หลั ก ใน
ขณะเดียวกัน Thailand 4.0 คือการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการศึกษาจึงต้องเร่งดาเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้ก้าวเข้า
สู่ Thailand 4.0
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงกาหนดวิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสาธารณะ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่บริบทการศึกษาไทย 4.0 และดาเนินชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข” โดยจัดการเรียนการสอนเน้นการคิดเชิงระบบ แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้เข้าใจ เข้าถึงและเกิดการพัฒนา
อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
ความมีเหตุผล
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่บริบทการศึกษาไทย 4.0
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนเกิดทักษะศตวรรษที่ 21 จากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน (Unity /Commumity) (ข้อ 19)

เงื่อนไขความรู้
เรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟัง เกิดการ
จากการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการคิดวิเคราะห์ปัญหา

2. วัตถุประสงค์
1) พัฒนาให้มีกระบวนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 มีแผนการสอน Active Learning ที่ถูกต้อง อย่างน้อยคนละ 1 แผน/ภาคเรียน
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ครูพัฒนากระบวนการสอนสู่บริบทการศึกษาไทย 4.0
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอน 8 กลุ่ม
สาระ

1.
2.
3.

4.

5. งบประมาณ

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ประชุมวางแผนการ
1,000
2-8 พ.ค. 61
ดาเนินงาน
15 พ.ค. 61
เสนออนุมัติโครงการ
พ.ค. 61-ก.พ.
ดาเนินงาน
62
3.1 ศึกษาองค์ความรู้
8-10 พ.ค.61
รูปแบบการจัดการเรียน
การการสอนแบบ
Active Learning
10-15 พ.ค.61
3.2 ศึกษา ทบทวนรูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้
21 พ.ค. 61
3.3 ประชุมชี้แจงครูผู้สอน
มิ.ย.- พ.ย. 61
3.4 ตรวจแผนการสอนตาม
รูปแบบที่ตกลง
ก.ค.-ธ.ค. 61
3.5 ประชุมชี้แจงผลการ
ตรวจเพื่อพิจารณา แก้ไข
ก.พ. 62
สรุปประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางวัชราภรณ์
และ หัวหน้า
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

นางวัชราภรณ์

1,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ครูร้อยละ 100 มีแผนการสอน
Active Learning ที่ถูกต้อง อย่าง
น้อยคนละ 1 แผน/ภาคเรียน
ด้านคุณภาพ
ครูพัฒนากระบวนการสอนสู่บริบท
การศึกษาไทย 4.0

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- ตรวจสอบวิเคราะห์

- แบบตรวจสอบแผนการ
สอน

- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึง
พอใจ

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี /สานักพิมพ์ภายนอก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูนาแผนการสอนแบบ Active learning ใช้ในการนิเทศการสอน พัฒนาสื่อนวัตกรรม ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 4
เน้น

ส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา
2561 - 2565
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาวิชาการที่

คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายและดาเนินการ
อย่างเป็น
รูปธรรม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 2
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับมัธยม
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

9. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 กาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในทองถิ่น ภายในประเทศ ขานรับการเป็นประชาชน
ของอาเซียน และก้าวสู่บริบทการศึกษาไทย 4.0
โรงเรียนธีรศาสตร์ตระหนักถึงการจัดบริบทการศึกษาสาหรับผู้เรียนพร้อมรับ การศึกษาไทย 4.0
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล ที่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
จึงจัดทาโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยม โดยการจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้รองรับการ
พัฒนา ยุค 4.0 ตลอดจนการไปใช้บริหารขับเคลื่อนงานวิชาการของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ
จาเป็น

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
ในการดาเนินชีวิตผ่านมวลประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้น

คุณภาพ

ความมีเหตุผล
จาเป็นต้อง

ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ในยุคการเปลี่ยนแปลง 4.0 อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน
การจัดการศึกษาเพื่อผู้ เรียนให้มีพัฒ นาการ มีคุณภาพที่ดีรอบด้านและทั่ว ถึง
มีการวางแผนอย่า งรอบคอบ บนฐานข้อมู ล และบริบทที่ แ ตกต่ าง สอดคล้ อ ง

แผนการ
ศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ฉบับปรับปรุง 2560 ) และโปรแกรมการเรียนอย่างหลากหลาย มีประสิทธิภาพ
ตามความพร้อมด้านต่าง ๆส่งผลให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เมื่อจบหลักสูตรสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้
เงื่อนไขคุณธรรม
การปฏิบัติต่อสังคมด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และเป็นหนึ่ง
เดียวกัน
เงื่อนไขความรู้
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ ระบบงานวิชาการ
10.

วัตถุประสงค์
10.1
เพื่ อ การวางแผนบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ เ น้ น
คุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องบริบทการศึกษาไทย 4.0 จุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10.2
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การงานวิ ช าการด้ า นหลั ก สู ต รและการสอน ให้
บุคลากรครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

11.

เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
11.1 เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และจัดบริบท
การศึกษาไทย 4.0 สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การงานวิ ช าการด้ า นหลั ก สู ต รและการสอน ให้
บุคลากรครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผล
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

เป้าหมายด้านคุณภาพ
11.3 เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และจัดบริบท
การศึกษา
ไทย 4.0 สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม อย่างมีประสิทธิภาพ
12.

การดาเนินงานและระยะเวลา

โครงการ /งาน
งานบริหาร
วิชาการและ
หลักสูตร
สถานศึกษา

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

1. วางแผนการดาเนินงาน
2. เสนอโครงการขออนุมัติ
3. การดาเนินงาน
3.1 สารวจวิเคราะห์นโยบายวิสัยทัศน์
อัตลักษณ์ และสภาพปัจจุบัน
ปัญหา ความต้องการของชุมชน
และผู้ปกครอง
3.2 จัดหลักสูตรสถานศึกษา สาหรับ
การเรียนการสอนที่สอดคล้อง
หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ฉบับปรับปรุง 2560 )
3.3 จัดทาโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา
3.4 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
3.5 จัดทาระเบียบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนเกณฑ์การ
ตัดสินหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ
3.6 ดาเนินการจัดซื้อ แบบเรียน
ตามนโยบายรัฐ ฯ
3.6 จัดวางตัวบุคลากรด้านการสอน
3.7 ดาเนินการรับนักเรียนเข้าใหม่
3.8 แต่งตั้งคณะกรรมการและ
อนุกรรมการดาเนินงานด้าน

4,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61-มี.ค.62 นางสาวสุธีรา

มี.ค.61

พ.ค.61

พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62

พ.ค.61
พ.ค.61
ม.ค.62-พ.ค.63
พ.ค.61

โครงการ /งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

วิชาการ
3.9 จัดตารางสอนรายชั้น รายคน
3.10 ทาโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
3.11ประชุมนิเทศ กากับติดตามการ
ปฏิบัติงาน
3.12สารวจความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
4 สรุปรายงานผลการดาเนินงานต่อ
ผู้บริหาร

5

งบประมาณ 4,000 บาท

6

การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1) การบริหารจัดการงานวิชาการด้าน -ตรวจสอบหลักสูตร
หลักสูตรและการสอนที่ ส่งผล
สถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน
-ตรวจสอบระบบการ
2) บุคลากรครูสามารถปฏิบัติงานตาม บริหารงานวิชาการ
บทบาทหน้าที่ อย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
-สารวจ
ด้านคุณภาพ
-สอบถาม
การวางแผนบริหารจัดการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเน้น
คุณภาพ ส่งผลให้ ผู้เรียนให้มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 และ
ผู้ปกครองพึงพอใจ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61
2-8 พ.ค.61
พ.ค.61-มี.ค.62
ม.ค.62
มี.ค.62

เครื่องมือที่ใช้
-ตารางตรวจสอบ
องค์ประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษา
- ตารางตรวจสอบระบบงาน

-แบบสารวจ
-แบบสอบถาม

7

หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนธีรศาสตร์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

8

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ตาม
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 10

ส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู้
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 2
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับมัธยม
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 กาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง สอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครองภายในทองถิ่น ภายในประเทศ และขานรับการเป็นประชาชนของอาเซียน และ ประเทศ
ไทย 4.0
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการ
เรียนการสอน และสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 และการศึกษาไทย 4.0 อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็นในการดาเนินชีวิต ผ่านมวลประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนที่ มีคุณภาพเป็น
ครูมืออาชีพ

ความมีเหตุผล

กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ต้องมีมาตรฐาน มีระบบที่ทาให้ครู
มองเห็นขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการสอนในแต่ละปี
สามารถจัดการการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีองค์ประกอบเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ความพร้อมด้านต่าง ๆส่งผลให้นักเรียน
ประสบความสาเร็จในการเรียน ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เมื่อจบหลักสูตรสามารถศึกษาต่อ
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้
เงื่อนไขคุณธรรม
ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า มีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยความรัก ความยุติธรรมและ
เป็นหนึ่งเดียวกัน
เงื่อนไขความรู้
การบริหารงานวิชาการ และหลักสูตร Flowchart ระบบเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบการเรียนการสอน ที่เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมภาระงานการสอนของครู
อานวยความสะดวกให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนทุกรายวิชา มีความรู้เข้าใจระบบงานการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน แต่หลากหลายวิธีตามธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป้าหมายด้านคุณภาพ
2) ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน แต่หลากหลายวิธีตามธรรมชาติของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยอาศัยระบบการเรียนการสอน(ระบบเรียนรู้) เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมภาระงานการ
สอนของครู อานวยความสะดวกให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
สอดคล้องกับ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ งาน
โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงาน
ระบบเรียนรู้

วิธีการดาเนินงาน
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอขออนุมัติ
3. ดาเนินงาน
3.1 ทบทวนการออกแบบระบบ
3.2 ปรับปรุงนาไปใช้
3.3 ประชุมนิเทศชี้แจงครูผู้สอน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

4,000

พ.ค.61-มี.ค.62

นางสาวสุธีรา

พ.ค.61
3พ.ค.61

โครงการ งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

3.4 จัดทาเอกสารมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามระบบ
- แบบฟอร์มวิเคราะห์หลักสูตร
- แบบโครงการสอน กาหนดการสอน
- แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ และ
คัดกรองผู้เรียน
- แบบบันทึกการช่วยเหลือผู้เรียน
- แบบการเขียนแผนการสอน
- แบบบันทึกหลังสอน
- แบบรายงานการใช้สื่อการสอน
-แบบบันทึกการประชุมนิเทศภายใน
-แบบวิจัยในชั้นเรียน
-แบบรายงานประเมินตนเองต่อ
ผู้บริหาร
3.5 จัดทาปฏิทินการส่งงานตามระบบ
3.6 นิเทศกากับติดตาม
3.7 สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา
พ.ค.61

พ.ย.61
พ.ค.61
พ.ค.61-ก.พ.62
มี.ค.62

5. งบประมาณ 4,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนทุกรายวิชา -ตรวจสอบวิเคราะห์
มีความรู้เข้าใจระบบงานการจัดการ
เรียนรู้อย่างชัดเจน
ด้านคุณภาพ
ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
-สารวจ
ครบถ้วน แต่หลากหลายวิธีตาม
-สอบถาม
ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยอาศัยระบบการเรียนการสอน
(ระบบเรียนรู้) เป็นมาตรฐาน

เครื่องมือที่ใช้
- ตารางตรวจสอบ

-แบบสารวจ
-แบบสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล ศึกษานิเทศก์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีระบบการบริหารงานวิชาการที่ดีส่งผลให้ครูปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 12
ผู้เรียน

พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พัฒนาส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 2
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับมัธยม
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 กาหนดว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช๒๕๕๑ การวัดและประเมินระดับชั้นเรียน มีความเกี่ยวข้องกับผู้สอนมากที่สุดและเป็นหัวใจของ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนคือการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เป็นการประเมินเพื่อการ
พัฒนา (Formative Assessment) เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอนโดยมิใช่ ใช้แต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะๆอย่างเดียว
แต่เป็นการที่ครูเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการด้วยขณะที่ให้ผู้เรียนทาภาระงานตามที่
กาหนดครูสังเกตซักถามจดบันทึกแล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่จะต้องให้ผู้เรียนปรับปรุง
อะไรหรือผู้สอนปรับปรุงอะไรเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการประเมินระหว่าง
เรียนดาเนินการได้หลายรูปแบบ ตลอดจนการวิเคราะห์ ผลการสอบเพื่อนากลับไปพัฒนาการเรียนการสอน
โรงเรียนธีรศาสตร์ตระหนักถึงการจัดบริบทการศึกษาสาหรับผู้เรียนพร้อมรับ การศึกษาไทย 4.0
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน ดังนั้นการวัดผล ประเมินผลของครูผู้สอน
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง กลุ่มงานบริหารวิชาการจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ระหว่างเรียน ระดับ
มัธยม ให้มีระบบที่ดีมีคุณภาพอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ประเมินการผ่านตัวชี้วัดระหว่างเรียนเป็นการประเมินเพื่อพัฒน
ผู้เรียน
ความมีเหตุผล
การวัดผลประเมินผลเพื่อผู้เรียนให้มีพัฒนาการ มีคุณภาพที่ดีรอบด้านและทั่วถึง
จาเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ตามแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วย
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี การวัดและประเมินผลรายตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร
กาหนดจะส่งผลถึงการวัดและประเมินปลายภาค ปลายปี และการตัดสินเลื่อนไป
เรียนชั้นที่สูงขึ้น
อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ
เงื่อนไขคุณธรรม
การปฏิบัติต่อสังคมด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และเป็นหนึ่ง
เดียวกัน
เงื่อนไขความรู้
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา และ ระบบงานวิชาการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินรายตัวชี้วัด ระหว่างเรียนตามสภาพจริง เป็นระบบ
3.
เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
มีระบบการวัดและประเมินรายตัวชี้วัด ระหว่างเรียนตามสภาพจริง ที่สามารถตรวจสอบได้และ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับการตรวจสอบและประเมินความรู้ตามตัวชี้วัด ครบทุกมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกระบวนการเรียนการสอน
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

โครงการ
พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

1. วางแผนจัดทาโครงการ
2. ขออนุมัติดาเนินการ
3. ดาเนินการวัดผลประเมินผล
รายตัวชีว้ ัด ระหว่างเรียน
3.1 ประชุมชี้แจงครูผู้สอน

4,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15 พ.ค.61-30 นางสาวสุธีรา
,มี.ค.62

3 พ.ค.61
พ.ค.,พ.ย. 61

โครงการ งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

3.2 ครูวางแผนการสอบ
ประเมินตามโครงการ
สอน/กาหนด การสอน
3.3 สร้างเครื่องมือสอบ
3.4 สร้างแบบบันทึก
คะแนนเก็บระหว่าง
เรียน
3.5 ตรวจเครื่องมือสอบ
3.6 ตรวจสอบคะแนนเก็บ
ราย
ตัวชี้วัด
3.7 บันทึกคะแนนราย
ตัวชี้วัดเข้าโปรแกรม
คะแนนรายวิชา
4. นิเทศ กากับ ติดตาม
5. ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61-ก.พ.
62
พ.ค. 61
พ.ค.61-ก.พ.
62
ก.ย.61,ก.พ.62
ก.ย.61,ก.พ.62

พ.ค.61-ก.พ.
62
มี.ค.62

5. งบประมาณ 4,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
มีระบบการวัดและประเมินรายตัวชี้วัด -ตรวจสอบขั้นตอน/วิธีการ
ครบทุกมาตรฐาน ระหว่างเรียนตาม ดาเนินงานสอบระหว่างเรียน
สภาพจริง ที่สามารถตรวจสอบได้และ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้
- กาหนดการสอบเก็บคะแนน
- เครื่องมือสอบ
- ผลการสอบ

ด้านคุณภาพ
-สารวจ
-สอบถาม

-แบบสอบถาม

ผู้เรียนได้รับการตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ตามตัวชี้วัดอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกระบวนการเรียนการสอน

7.
8.

หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปกครอง ผู้เรียน พึงพอใจ และมั่นใจในระบบการวัดและเมินผล ของโรงเรียน

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่
4

ส่งเสริมงานบริการแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2561 - 2565
กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผน และดาเนินการงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและ ประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์บทที่ 3.7 โครงการกิจกรรมที่
4
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562
สถานที่
ห้องแนะแนว หอประชุม ห้องเรียน
1.หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา กาหนดไว้ว่ า “การศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดาเนินชีวิต สามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้ดาเนินการโครงการส่งเสริมงานบริการแนะแนว เพื่อดูแล และบริการ
ผู้เรียนขึ้น ด้วยความเสมอภาคอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยนาเอาข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มาวางแผน ปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามความถนัด ความ
สนใจ และความพร้อมของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน เกิดการเรียนรู้ ในการวางเป้าหมาย วางแผน
ชีวิตทั้งในด้านการเรียน อาชีพ พัฒนาตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสมกับตนเอง
ความมีเหตุผล
วางแผนในการเรียน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการดาเนินชีวิตในสังคม
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี สามารถปรับตัว ได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เงื่อนไขคุณธรรม
แบ่งปันความรู้/ความดี/ความรักซึ่งกันและกัน
เงื่อนไขความรู้
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การดาเนินงานดูแล และบริการแนะแนวนักเรียน ของโรงเรียนดาเนินไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน มีการทางานร่วมกัน โดยผ่าน
กระบวนการที่ชัดเจน ทั้งด้านเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ และประเมินได้
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม และคุณลักษณะตามที่โรงเรียนกาหนด

3.เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการบริการแนะแนว
ด้านคุณภาพ
1.ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้จักปรับตัว แก้ปัญหา และดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
โครงการส่งเสริมงาน
บริการแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน

วิธีดาเนินงาน

2.1งานบริการแนะ 1.ประชุมวางแผนการสารวจข้อมูลนักเรียน
แนว
เป็นรายบุคคล
2.วิเคราะห์ และสร้างเครื่องมือข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล
3. นาข้อมูลนักเรียนมาวางแผนการเยี่ยม
บ้านนักเรียน
4.ดาเนินการให้ครูประจาชั้นประเมินผู้เรียน
เชิงจิตวิทยาโดยใช้แบบประเมิน SDQ
5.จัดป้ายนิเทศ ให้นักเรียนได้ทราบข้อมูล
ความรู้ และสารสนเทศ
6.สารวจความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถของผู้เรียนเรียนมาวางแผน
จัดชมรม

งบประมาณ
4,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาว
เทียมจันทร์

15พ.ค. 61

นางสาว
เทียมจันทร์

15 พ.ค.61

โครงการ/งาน

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
7.จัดบริการให้ข้อมูลการศึกษาต่อแก่ผู้เรียน
โดยเชิญโรงเรียนที่มีชั้นมัธยมปลาย และ
โรงเรียนอาชีวศึกษา มาแนะแนวศึกษา
ต่อ ( road show)
8.รวบรวม ติดตาม ข้อมูลการศึกษาต่อของ
นักเรียนที่จบชั้น ม.3
9.ดาเนินกิจกรรมทุกโฮมรูมวันพุธตอนเช้า
หลังเคารพธงชาติ ของทุกสัปดาห์
10.สรุป ประเมินผลการดาเนินงาน

2.2งานประชุม
ปฐมนิเทศ
1.ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร
ผู้ปกครองนักเรียน ประกอบการปฐมนิเทศผู้ปกนักเรียน
ใหม่
2.จัดเตรียมการบรรยายด้าน นโยบายการ
บริหารโรงเรียน ด้านวิชาการ ด้าน
ธุรการ และด้านบริหารทั่วไป
3.ออกคาสั่ง มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามแผน
5.สรุป ประเมินผลการดาเนินงาน
2.3 งานพบ
ผู้ปกครอง
1.วางแผน กาหนดวัน เวลา การพบ
ผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2.ออกคาสั่ง แจ้งครูผู้รับผิดชอบ
3.ดาเนินการตามแผน โดยครูประจาชั้น
เตรียมข้อมูลในการพบผู้ปกครอง
4.ประมวลผลการพบผู้ปกครอง
5.สรุป ประเมินผลการดาเนินงาน
5.งบประมาณ
4,000 บาท

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2มิ.ย.61

นางสาว
เทียมจันทร์

18 ส.ค.61
10พ.ย.61
16 ก.พ.62
30 มี.ค.62

นางสาว
เทียมจันทร์

6.ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1.ผู้เรียนร้อยละ 100มีประวัติ ข้อมูล และได้รับ
การบันทึกในระเบียนสะสม
2.จัดกิจกรรมโฮมรูมในชั้นเรียนได้ร้อยละ 100
ตามเวลาที่กาหนด
3.ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 ได้รับการ
เยี่ยมบ้าน
4.ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
5.ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ร้อยละ 80ได้เข้าร่วม
ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและมาพบครูประจา
ชั้นในวันพบผู้ปกครอง
6.ผู้เรียนร้อยละ 100ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆจาก
บริการสารสนเทศ
7.ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการประเมินโดยใช้แบบ
ประเมิน SDQ
ด้านคุณภาพ
1.ผู้เรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม และมี
พัฒนาการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-ตรวจสอบ แบบบันทึก
กิจกรรม

- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
-แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
-แบบคัดกรองนักเรียน
-แบบบันทึกโฮมรูม
-แบบประเมิน SDQ

-ตรวจสอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

-แบบสอบถามความพึง
พอใจ

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนระดับมัธยมปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา
2. โรงเรียนสังกัดกรมอาชีวศึกษา ให้ความเอื้อเฟื้อด้านบริการแนะแนวศึกษาต่อ
3. สานักงานเทศบาลดอนขมิ้น

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนได้รับการดูแล รับการบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึง และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
2.ผู้เรียนค้นพบตนเองในด้านความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง
3.ผู้ปกครองพอใจพฤติกรรม ละคุณลักษณะของผู้เรียน พร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
ส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ เนตรนารี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565
เป้าหมายที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ ...3.7..... โครงการกิจกรรมที่ ....4...
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นายสมชาย ล่าทา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่
หอประชุม

1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศั กยภาพ
มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จั ดให้ เรียนรู้ตามกลุ่ มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิ บัติ
กิจกรรมที่จะเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
มีความเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดีได้รับการพั ฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เป็นผู้มีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้เห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของสากลและชองไทยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นเพื่อการ พัฒนาการ
ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียน เป็นระบบสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
สามารถนาไปปรับใช้ใน ชีวิตประจาวัน และสังคมได้
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- สถานที่ในการจัดกิจกรรมของและค่ายมีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
ชั้น
- เวลาในการจัดค่ายเหมาะสม ไม่ซ้อนกันภาระงานอื่น ๆ
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกทักษะแต่ละค่ายมีเพียงพอและเหมาะสม
- ระดับวัยของผู้เข้าค่ายแต่ละค่ายจัดแยกไว้เหมาะสมเป็นรุ่นๆ
ความมีเหตุผล
- การจัดค่ายเป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้มีคุณธรรมนาความรู้

การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการจัดทาบัญชี หลักฐานรายรับรายจ่ายของแต่ละค่าย
- ต้องเน้นการฝึกทักษะและสามารถนาไปใช้จริงในชีวิตประจาวัน
- ผู้เรียนสามารถนาผลที่ได้รับ ต่อยอดสู่การบริหารเวลาของตนเองให้
เกิดประโยชน์
เงื่อนไขคุณธรรม
: ความรอบคอบ มีความเรียบง่าย ความพอเพียง ความซื่อตรง การ
ให้อภัย ความเป็นหนึ่ง
: ความกล้าหาญ ผู้เรียน ต้องอดทน พากเพียร กล้ าแสดงออกอย่าง
กล้าหาญ และไม่ล้มเลิกความตั้งใจ เมื่อตัดสินใจให้ความร่วมมือกับ
ครู และมีใจกว้างยอมรับเพื่อน ๆได้
: ผู้ เรี ยน ต้องรู้จักประมาณการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลื อพ่อแม่โ ดยเก็บ
อุปกรณ์ สัมภาระที่นามาเข้าค่ายกลับบ้านอย่างครบถ้วน
เงื่อนไขความรู้
: หลักการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
: ทักษะการใช้สื่อ ฐานฝึก และ อุปกรณ์ในค่าย
: ทักษะการวางแผน กาหนดภาระงาน ผู้รับผิดชอบ การเดินทาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ให้ทากิจกรรมต่างๆอันเป็นทักษะชีวิต รู้จักทาการฝีมือและฝึกฝน
ตามความเหมาะสม
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 100 ของจานวนลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนได้เข้าค่ายพักแรม
ตามวันและสถานที่กาหนด
2) ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 100 ของจานวนลูกเสือ เนตรนารี ที่มาเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญทางลูกเสือ
3) ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 100 ของจานวนลูกเสือ เนตรนารี ที่มาเรียนได้เข้าพิธีประจากอง
ลูกเสือตามระดับชั้น และสอบผ่านวิชาพิเศษ
ด้านคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย มีน้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเป็น
ประชาธิปไตย รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
4. การดาเนินงานและ ระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินการ
โครงการ ส่งเสริม
การดาเนินงาน
ลูกเสือ เนตรนารี

งบประมาณ
5,000

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย. –ก.ค.61 นายสมชาย

โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
1 งานวันคล้ายวัน - ประชุมวางแผนเตรียมการสวนสนาม
300
สถาปนาคณะ
- ผู้กากับที่ได้รับมอบหมายดาเนินการ
ลูกเสือแห่งชาติ
รับผิดชอบ
- สวนสนามตามวันที่กาหนด
- กากับติดตาม
-ประเมินผล

ระยะเวลา
30 มิ.ย.61

ผู้รับผิดชอบ

2. งานเข้าค่ายพัก - ประชุมวางแผนจัดการค่าย
900 และ
แรมลูกเสือ เนตร
ระดับชั้น ม.1
งบประมาณ
นารี สามัญรุ่น
ระดับชั้น ม.2
อุดหนุนเรียนฟรี
ใหญ่
ระดับชั้น ม.3
15 ปี
- มอบหมายหน้าที่วางแผนการเข้า
ค่ายแต่ละระดับชั้น
- กาหนดส่งแผนการจัดการค่ายแต่ละ
ระดับชั้น
- ดาเนินการเข้าค่ายแต่ละระดับชั้น
- ออกแบบสารวจความพึงพอใจ
- สรุปประเมินผลรายงานผู้บริหาร

มิ.ย–ธ.ค.61

นายสมชาย
และครูแต่
ละระดับชั้น

3.งานกองลูกเสือ - ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. ประชุมวางแผนงานกองลูกเสือใน
โรงเรียน
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
- จัดทาเอกสาร ลส.
- พิธีเข้าประจากองลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่
- วิชาพิเศษทางลูกเสือ
3. สรุปประเมินผลรายงานผู้บริหาร
5.งบประมาณ
- 5,000 บาท
- งบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

มิ.ย.–ก.พ.62

นายสมชาย

3,800

6. การประเมินผลโครงการส่งเสริมการดาเนินงานลูกเสือ เนตรนารี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
- บัญชีรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้า
และ ที่เข้าค่ายพักแรม
ร่วมงานค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตร ระดับชั้น ม.1-ม.3
นารี และผ่านกิจกรรมฐานแต่ละ
- ประเมินการผ่านเกณฑ์
ระดับชั้น
กิจกรรมวิชาภาคพิเศษ

เครื่องมือที่ใช้
- ใบอนุญาตเข้าค่ายพัก
แรมนอกสถานที่
- คาสั่งมอบหมายหน้าที่
- บัญชีรายชื่อลูกเสือ
เนตรนารี
- ตารางการฝึกแต่ละค่าย
-แบบประเมินวิชาพิเศษ

2.ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตร
สังเกตความพร้อมเพรียงในการ - คาสั่งโรงเรียน
นารี ที่มาเรียน เข้าร่วมงานวันคล้าย ดาเนินกิจกรรม
วันสถาปนาลูกเสือ
ตรวจนับจานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

3. ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตร
ตรวจสอบเอกสาร
เอกสาร ลส. ที่เกี่ยวข้อง
นารี ที่มาเรียนได้เข้าร่วมและผ่าน
ตรวจสอบจานวนลูกเสือ
เครื่องมือวัดผลประเมินผล
งานพิธีการกองลูกเสือ และมีเอกสาร เนตรนารี
วิชาพิเศษ
ดาเนินกิจการกองลูกเสือครบทุก
ตรวจผลการสอบวิชาพิเศษ
รายการ
ด้านคุณภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถาม
ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
วินัย มีน้าใจ มีความรับผิดชอบ
เกิดความสามัคคีรู้จักรักษาและ
ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม
และความมั่นคงของประเทศชาติ
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรีเขต 2 เพื่อขออนุมัติการเข้าค่ายพักแรม
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ สถานที่เข้าค่ายพักแรม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนสามารถนาความรู้และทักษะทางลูกเสือ เนตรนารีไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ธ.ศ.2
ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565
เป้าหมายที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 11
ส่งเสริมสนับสนุนการาจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทชองชุมชนและท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นายพรพจน์ ภูสี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 - 8 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
ภายนอกโรงเรียน
1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
หมวด 4ว่าด้ว ยแนวการจั ดการศึกษา มุ่งเน้นให้ โ รงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายโดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน มุ่งเน้นการใช้แหล่ง
ความรู้มีความสาคัญในกระบวนการการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนเพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริง
การจั ด การเรี ย นรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คล สถานที่ ธรรมชาติ หน่ ว ยงานองค์ ก ร สถาน
ประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งผู้เรียนผู้สอนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือเรื่องที่สนใจได้
จากแหล่ งเรี ย นรู้ ทั้งที่เป็ น ธรรมชาติและที่มนุษย์ ส ร้างขึ้นชุมชนและธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เรา
สามารถค้นพบความรู้ได้ไม่รู้จบทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญประสบความสาเร็จตามแนวคิดแนวทางการ
จัดการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนจึงจัดโครงการทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้มี
สมาธิในการเข้าร่วมกิจกรรม จัดการเรียนรู้จากแหล่งรู้ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนและสอดคล้องกับ
เนื้อหาในแต่ละชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ - เลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับ
ความมีเหตุผล
- การปลูกฝัง และส่งเสริมประสบการณ์ แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก มีทักษะชีวิต บูรณาการ
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง และ การแสวงหา

ความรู้ ด้ ว ยตนเองในแหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ เป็ น รากฐานภู มิ คุ้ ม กั น ที่ มั่ น คง ในการ
เจริญเติบโตต่อไป
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - รู้จักการวางแผนในการไปทัศนศึกษาอย่างรอบคอบและเรียบร้อย
เงื่อนไขคุณธรรม - ความรอบคอบใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดาเนินการ ไตร่ตรอง ด้วย เหตุผล
เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า
- ความกล้าหาญ กล้าคิดกล้าถามเพื่อหาข้อมูลให้กับตนเอง
- ความมัธยัสถ์
วางแผนการใช้เงินอย่างประหยัดและเหมาะสม
- ความเรียบง่ายความพอเพียงในการไปทัศนศึกษา
- ความยุติธรรมเคารพในกติกา กฎระเบียบ ตรงต่อเวลา เป็นระเบียบเรียบร้อยในการไป ทัศนศึกษา
แต่ละครั้ง
เงื่อนไขความรู้ - องค์ความรู้ที่อยู่ในแหล่งทัศนศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงานการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับความรู้จากสถานที่จริง และได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพิ่มมากขึ้น
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ
ทัศนศึกษา

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1) ประชุมหัวหน้าระดับชั้นวางแผน
15พ.ค.61
กาหนดสถานที่ทัศนศึกษา
งบเรียนฟรี ฯ
2) เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
3) สารวจเส้นทาง ติดต่อวิทยากรและ
23 พ.ค.61
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) จัดทาคาสั่งมอบหมายการ
6มิ.ย.61
ปฏิบัติงานแจ้งคณะครูผู้เกี่ยวข้อง

นายพรพจน์ ภู
สี
และ
ครูระดับ
มัธยมศึกษาปีที่
1-3

5)

6)
7)

8)

9)

รับทราบและทาความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ตามคาสั่ง
ประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบและทาความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ตามคาสั่ง
แจกจดหมายประชาสัมพันธ์
ผู้ปกครอง/นักเรียนทราบ
นัดหมายนักเรียนเกี่ยวกับ
กาหนดการระเบียบวินัย การแต่ง
กายและกิจกรรมที่ปฏิบัติ
กาหนดวันทัศนศึกษาดังนี้
- ชั้น ม.1
- ชั้น ม.2
- ชั้น ม.3
สรุปรายงานประเมินผล

20มิ.ย.61

18ก.ค.61

2ส.ค.61
2ส.ค.61
2ส.ค.61

5. งบประมาณ
2,000. บาท
6. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
- สารวจจานวนนักเรียนที่เข้า - แบบบันทึก
-ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ ร่วมกิจกรรม และการจัดทา
- ใบงาน
ทัศนศึกษานอกสถานที่
ชิ้นงาน
-ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลงานการไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนร้อยละ100ได้รับความรู้ และ - สอบถามความพึงพอใจและ -แบบสอบถาม
ประสบการณ์ตรงที่แปลกใหม่ทาให้เกิด ความรู้ที่ได้รับ
ความรู้
7.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-สถานที่ที่ไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
8.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้ปฏิบัติ จริงค้นคว้าหาความรู้ด้ว ยตนเองและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่ า งมี
ความสุข

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ปลูกความรู้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561- 2565
เป้าหมายที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 11
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวโชคสกุล ปานดี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. 61 – ก.พ. 62
สถานที่
ภายใน – ภายนอกโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้สถานศึกษา มีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือกับบุคลากรในสถานศึกษา
ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้
โรงเรียนธีรศาสตร์ จึงจัดทาโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน ผู้เรียนจะได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน-ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ เป็นการ
เสริมการสอนโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในบทเรียน สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
เนื้อหาวิชาต่างๆอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่ายจนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อไป
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม
ความมีเหตุผล
- อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมคุ้มค่าในการเรียนรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
: ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้แบ่งปันความรู้ ความดี ความรัก
เงื่อนไขความรู้
: ความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้าง และพัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น
2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่ผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้ามวิชาการแบบ
บูรณาการ
3) ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิ่น
4) มีและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนการ
สอนเป็นสารสนเทศ
เป้าหมายด้านคุณภาพ
กลุ่มสาระใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ภูมิปัญญาได้สอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานในการเรียน มีความ
พึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
โครงการแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ปลูกความรู้

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. วางแผนจัดทาโครงการ
2,000
15พ.ค.-ก.พ.62 นางสาวโชคสกุล
2. นาเสนอขออนุมัติดาเนินการ
3. ดาเนินการ
3.1.จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้
500
นางสาวโชคสกุล
ภายใน และภายนอก
1) ประชุมคณะกรรมการโครงการ
2) รวบรวมแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอก จัดทาทะเบียน
15พ.ค.61
3) ประกาศแหล่งเรียนรู้ภายในนอก ให้บุคลากร ทุกกลุ่ม
สาระเพื่อการนาไปใช้
15-31 พ.ค.61

โครงการ/งาน
4)

5)

6)
7)

วิธีดาเนินงาน
จัดทาตารางวิเคราะห์การใช้
แหล่งเรียนรู้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้
จัดทาแบบบันทึกข้อมูลการใช้
แหล่งเรียนรู้ ให้ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้
สรุปรายงานประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน-นอก
รวบรวมข้อมูลการใช้จัดทา
สารสนเทศ

3.2 จัดวันภูมิปัญญา ปลูกความรู้
1) วิเคราะห์แผนการเรียนรู้กาหนด
ภูมิปัญญา
2) จดหมายเชิญภูมิปัญญา
3) ช่วงเวลาการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ระดับชั้น ป. 1 - ม.3
4) ประเมินความพึงพอใจภูมิ
ปัญญา ปลูกความรู้
5) สรุปรายงานประเมินผล
รวบรวมข้อมูลการใช้จัดทา
สารสนเทศ
4. กากับติดตาม
5. สรุปประเมินผล
6. รายงานผลการดาเนินการ
5. งบประมาณ
2,000 บาท

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

31พ.ค.6128 ก.พ.62
20 ก.พ.62

20 ก.พ.62

1,500

ก.ค.- ต.ค.61
พ.ค.61
มิ.ย-ส.ค.
มิ.ย.-ต.ค.

ม.ค.62

พ.ค.61-มี.ค.62
20 ก.พ.62
4 มี.ค.62

นางสาวโชคสกุล

6. การประเมินผลโครงการ / งาน /กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงพอ
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวิทยากรท้องถิ่นเกิดแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้ต่อไป
3. ร้อยละ 100 ของกลุ่มสาระ ที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
วิทยากรท้องถิ่น
4. ร้อยละ 100 ของ ผู้เรียนชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระที่ผ่านการวิเคราะห์

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัด

1. ตรวจสอบแบบสารวจข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
2. ตรวจสอบแบบวิเคราะห์
สอดคล้องแผนการจัดการ
เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

1. แบบสารวจแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญา
2. ตารางวิเคราะห์ความ
สอดคล้องแผนการ
จัดการ เรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้
ภูมิปัญญา
3. แบบบันทึกการแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา

3. ตรวจสอบแบบบันทึกการใช้
ข้อมูล
4. ตรวจสอบแบบบันทึกการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4. แบบบันทึกการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ด้านคุณภาพ
5. ตรวจสอบแบบสารวจ/สอบถาม 5. แบบสอบถามความพึง
5. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนร่วม หรือผู้เกี่ยวข้อง
ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
พอใจ
มีความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อบต. / เทศบาล /กลุ่มแม่บ้าน/ ชุมชน / วิทยากรให้ความรู้
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีความสนใจวิธีการเรียนรู้ ร่วมกับผู้อื่นอย่างสนุกสนาน แล้ว เกิดแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ในอนาคต

ธ.ศ.2.1

ชื่อโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ CEFR
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565
เป้าหมายที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 10
ส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการที่ 2
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวโชคสกุล ปานดี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. 61– ก.พ.62
สถานที่
ภายใน – ภายนอกสถานศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาและมีผลดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับการ
ประเมินของ สมศ. รอบสี่ ด้านมาตรฐานส่ง เสริม ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา เพื่อเตรียมผู้เรียน ครู ยกระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่ อสารภาษาอังกฤษ โดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากชุมชน สังคมรอบสถานศึกษา และเกิดความพึงพอใจต่อสถานศึกษา
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษจึงได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ CEFR โดยขยายโครงการพิเศษ
INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IEP) ในการยกระดั บ ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ งานพั ฒ นา
ภาษาอังกฤษ รวมถึงงาน English activities
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา / หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับวัยผู้เรียนจากง่ายไปยากและเพิ่มปริมาณตามลาดับ
ความมีเหตุผล
- เน้นทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน และเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับ
ผู้เรียน ซึ่งสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- รู้จักพัฒนาทักษะในการสื่อสารตามระดับชั้น ในการพัฒนาตนเอง และต่อ
ยอดในระดับที่สูงขึ้น
เงื่อนไขคุณธรรม
- แบ่งปันความรู้ /การงาน/หน้าที่
เงื่อนไขความรู้
- เกิดความรู้และทักษะจากการปฏิบัติ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2.เพื่อการดาเนินโครงการ งาน กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายเป็นที่พึงพอใจ
สร้างคุณค่าแก่สถานศึกษา
3.เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ CEFR
2) ผู้เรียน ได้รับการยกระดับความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษร้อยละ 60
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียน มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารและคิดคานวณ ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของแต่ระดับชั้น เฉลี่ยร้อยละ 80
4. การดาเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน
โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่
CEFR
1. งานพัฒนา
เพื่อยกระดับการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
1,000
18 พ.ค. 61
2. กาหนดกิจกรรม วันเวลา พร้อมเครื่องมือ
24 พ.ค. 61
การประเมินผลเพื่อพัฒนาการใช้ภาษา
3.ดาเนินการจัดการเรียนรู้
30 พ.ค.61–
4.ประเมินตามมาตรฐาน CEFR แต่ละระดับชั้น
28 ก.พ.62
ป.1- ม.3
5. สรุปประเมินผล การทดสอบ
28 ก.พ.62
6.รายงานผล
4 มี.ค. 61
4 มี.ค. 61
2 งานทักษะ
1.ประชุมวางแผนดาเนินงาน
8,000
15 พ.ค. 61
ภาษาอังกฤษ
วางแผนการเรียน IEP ร่วมกับผู้สอนในการ
15 พ.ค. 61
Intensive
ปฏิบัติการเรียนการสอน
English Program 2.ดาเนินการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
15พ.ค.613.กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
28 ก.พ.62
4.ประเมินผลการเรียนรู้ทุกระดับชั้น
15พ.ค.615.สรุปประเมินผลการทดสอบ
28ก.พ.62
6.รายงานผล
28 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
4 มี.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวโชคสกุล
และครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวโชคสกุล
และครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
บริษัท Make a
wit

3 งาน
1) ประชุมวางแผนดาเนินงาน
English Activities 2) จัดกิจกรรม English Day วันพุธ ที่ 2,3
ของทุกเดือน
3) ดาเนินการเรียนรู้
4) กากับติดตาม
5) สรุป ประเมินรายงานผล

5. งบประมาณ

1,000

18พ.ค.61มี.ค.62

นางสาวโชคสกุล
และครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ

10,000 บาท

6. การประเมินผลโครงการ / งาน / กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1. ผู้เรียน ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
ตรวจสอบ วิเคราะห์
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ CEFR ใน - สังเกต
กิจกรรม เพื่อยกระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ
- ทดสอบ
- สังเกต
2. ผู้เรียน ได้รับการยกระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 60
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน มีความสามารถในการฟัง พูด - สอบถาม
อ่าน เขียน สื่อสาร และการคิดคานวณ - สารวจ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ร้อยละ 80

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
- แบบประเมินทดสอบ 4
ทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ
การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน

-แบบสอบถาม
- แบบประเมิน

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท Make a wit
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนเกิดทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และสามารถนาไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพได้
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ชื่อโครงการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 - 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 2
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
3. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทา
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติ ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รัก
ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทางาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม สามารถ
คิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คาปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนพัฒ นาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ
การทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้ออาทรและสมานฉันท์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ ต่อสังคม และการมีจิต
สาธารณะ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกศึกษาตามความถนัด ความสนใจของตนเอ

ความมีเหตุผล
การเสริ มสร้ างให้ ผู้ เ รียนมี ศีล ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลู กฝั งและสร้ า ง
จิตสานึกของ การทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้ เรียนได้รู้จัก ตนเอง รู้จักสิ่ งแวดล้ อ ม
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย
วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเรียบง่าย ความพอเพียง และความสุภาพถ่อมตน
เงื่อนไขความรู้
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ
คู่มือ และ มาตรฐานการจัดบริการแนะแนว
4. วัตถุประสงค์
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
5. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้าหมายด้านคุณภาพ
1) ผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย
วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม
2) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการทางานร่วมกัน การรู้จัก
แก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์
3) ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
6. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการประเมิน 1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
500
15 พ.ค. 61 นางสาวเทียมจันทร์
กิจกรรมพัฒนา 2. เสนออนุมัติโครงการ
15 พ.ค. 61
ผู้เรียน
3. ดาเนินงาน
พ.ค. 61-ก.พ. 62 นางสาวเทียมจันทร์
3.6 กาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
21-25 พ.ค.61 นางสาวเทียมจันทร์
แต่ละกิจกรรม
และ ครูผู้สอน
3.7 ประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบ
18 พ.ค.61
3.8 ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ
พ.ค.61-ก.พ.62
3.3.1.จัดกิจกรรมแนะแนว 1 คาบ/
สัปดาห์และบริการแนะแนว
พ.ค.61-ก.พ.62
1) บริการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน
2) บริการสนเทศ

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
3) บริการให้คาปรึกษา
4) บริการจัดวางตัวบุคคล
5) บริการติดตามผล
3.3.2จัดกิจกรรมนักเรียน
1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
2) กิจกรรมชมรม
3) งานกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
3.9 ตรวจสมุดบันทึกการจัดกิจกรรม
และบันทึกผลการตรวจทุกสัปดาห์
4. ประเมินผลการพัฒนาตามระเบียบการ
วัดและประเมินหลักสูตรแกนกลางฯ
5. สรุปการประเมินผลจัดทาสารสนเทศ
6. และรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเทียมจันทร์

7. งบประมาณ
500 บาท
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมและ - ตรวจสอบสมุด
ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเมินผลกิจกรรม
แนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และชมรม อย่างมีคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
- ประเมินความพึงพอใจ
1) ผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ
คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย
วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่าง
เหมาะสม
2) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความเป็น
ผู้นา ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้
- สมุดประเมินผลกิจกรรม

- แบบประเมินความพึง
พอใจ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
การทางานร่วมกัน การรู้จัก
แก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม
ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์
3) ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

วิธีการประเมิน

9. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชุมชนใกล้โรงเรียน และชุมชนใกล้บ้านนักเรียน
10.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และมีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ

เครื่องมือที่ใช้
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ชื่อโครงการ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561–2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
แผนปฎิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2516-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นายศักดิ์ชัย สว่างงาม
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2561 –กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่
ห้องเรียน
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนามากขึ้นจนมีความสาคัญต่อเราในหลาย
ระดับที่แตกต่างจากอดีต เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจาเป็น และสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของ
เรา ดังนั้นผู้เรียนจึงสมควรมีความรู้และความเข้าใจ ในหลักการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิตได้ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เพิ่มรายได้ การ
เข้าถึงบริการของภาครัฐ
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น เพื่อ
เป็น นวัตกรรมทางการศึกษาสาหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทางาน นาไปสู่อาชีพสุจริต
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมทักษะการคิด ปฏิบัติการต่อ
ยอดพลังความคิด ความสามารถ และทักษะการทางานรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างเป็นระบบ ซึ่งโรงเรียน
เป็นแหล่งให้ความรู้และ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
ถูกต้องในชีวิตประจาวัน และ ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงาม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
: พอประมาณกั บ วั ย ผู้ เ รี ย นจากง่ า ยไปยากและเพิ่ ม ปริ ม าณตามล าดั บ
ขั้นตอน
ความมีเหตุผล
: เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกระบวนการทางาน
และเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับตนเองได้ นาไปสู่อาชีพสุจริตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี : กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นเป็นองค์ความรู้สู่การพัฒนาตนเอง
และต่อยอดเพื่อนการพัฒนาสู่อาชีพสุจริต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
: ความซื่อตรง
เงื่อนไขความรู้
: ผู้ เรี ย นมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้นม.1 มีการสร้างหนังสือ E-Book ได้
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.2 มีการสร้างเว็บไซต์ได้
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.3 มีการสร้างสื่อ CAI ได้
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างรู้เท่าทัน ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา
ของผู้อื่น
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
กิจกรรม
1. ประเมินการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

วิธีการดาเนินงาน
(ระบุให้ชัดเจนทีละกิจกรรมแบบ
PDCA)
5. เสนอขออนุมัติโครงการ
6. วางแผนการประเมินการใช้เทคโน
ฯ
- ม.1 การสร้างหนังสือ E-Book
- ม.2 การสร้างเว็บไซต์
- ม.3 การสร้างสื่อ CAI
7. ดาเนินการตามกาหนดเวลา
8. ประเมินความพึงพอใจ ผู้เรียน/ ครู
9. สรุปงาน/ประเมินผลงาน

5. งบประมาณ 500 บาท

งบประมาณ
(ตาม
แผนพัฒนา)
500

ระยะเวลา
(ตามปฏิทิน
นโยบาย)
พ.ค. 61
พ.ค.61-ก.พ.62

พ.ค. 62
ก.พ. 62
ก.พ. 62

ผู้รับผิดชอบ
นายศักดิ์ชัย

6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้นม.1 มีการสร้าง - ประเมินความสามารถ
หนังสือ E-Book
ของผู้เรียนรายบุคคล
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.2 มีการสร้าง
เว็บไซต์
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.3 มีการสร้าง
สื่อ CAI
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างรู้เท่าทัน ไม่ระเมิด
สิทธิทางปัญญา
ของผู้อื่น

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกตุพฤติกรรมการ
ใช้
เทคโนโลยีฯ และวัดความ
สามารถของผู้เรียน
รายบุคคล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
กระบวนการพัฒนาความ
สามารถ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยจิตสานึกและมีความระมัดระวัง สามารถต่อยอดได้
อย่างสร้างสรรค์

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 10

ครูอาสา Teacher Voluntee
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการที่ 4
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าโครงการ
นางประภาพรรณ ไชยวงศ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความคิดให้กับเยาวชนของประเทศ
โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และการ
คิดค้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ การอ่านและการรู้หนังสือ (Reading & Literacy)นับเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการนาไปใช้
ในการดาเนินชีวิต มีผู้เรียนจานวนไม่น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือในขณะเรียนตั้งแต่การอ่านออก เขียนได้
การคิดคานวณ และการสื่อสาร ที่ช้ากว่าคนอืนๆด้วยเกิดจากหลายสาเหตุ และเป็นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล หากแต่โรงเรียนและครูได้สังเกตความผิดปกติ และวิเคราะห์คัดกรองผู้เรียนก็สามารถให้ความช่วยเหลือ
ได้
ผู้บริหารและคณะครู เห็นความสาคัญ มีความตระหนักและร่วมมือรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน จึงได้จัดทาโครงการครูอาสา Teacher Voluntee ขึ้น โดยร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนช้า หรือ ต้องกากับติดตามเป็นพิเศษ โดยเร่งรัดพัฒนาการ
อ่าน การเขียน และการสื่อสาร และพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในขณะเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การเรียนของผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยง การจัดการเรียนรู้จากสาระวิชาที่เรียน ไปสู่
การเรียนรู้ สาระอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพ การเรียนในแต่ละวัน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
คณะผู้บริหารและครูให้ความช่วยเหลื อผู้เรียนกลุ่ มพิเศษที่จาเป็นต้องดูและเป็น
พิเศษ
ด้วยความเมตตา และอดทน เอาใจใส่ดูแล เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มพิเศษนี้เรียนได้ทัน
เพื่อนและมีผลการเรียนดีขึ้น
ความมีเหตุผล
ผู้เรียนกลุ่มพิเศษที่จาเป็นต้องดูแล เอาใจใส่ เป็นพิเศษ เพื่อจะได้เรียนได้ทันเพื่อน
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยง การ
จัดการเรียนรู้จากสาระวิชาที่เรียน ไปสู่การเรียนรู้ สาระอื่นๆ ได้
เงื่อนไขคุณธรรม
ความรัก ความเมตตา และจิตสาธารณะ
เงื่อนไขความรู้
วิธีการช่วยเหลือผู้เรียนตามความต้องการในแต่ละรายวิชา
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้คณะผู้บริหารและคณะครูมีส่วนร่วมอาสาในการเร่งรัดพัฒนาการอ่าน การเขียน และการ
สื่อสาร และพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในขณะเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยง การจัดการเรียนรู้จากสาระวิชาที่เรียน ไปสู่การเรียนรู้
สาระอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพ การเรียนในแต่ละวัน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของคณะผู้บริหารและครู ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มพิเศษที่จาเป็นต้องดูและ
เป็นพิเศษด้วยความสมัครใจ อย่างเป็นระบบ
เป้าหมายด้านคุณภาพ
1) คณะผู้บริหารและครู ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มพิเศษที่จาเป็นต้องดูและเป็นพิเศษด้วยความ
สมัครใจ ด้วยความเมตตา และอดทน เอาใจใส่ดูแล เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มพิเศษนี้เรียนได้ทันเพื่อนและ
มี
ผลการเรียนดีขึ้น
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ งาน

วิธีการดาเนินงาน

โครงการ ครูอาสา 1.วางแผนการดาเนินโครงการ
TeacherVoluntee 2.ขออนุมัติดาเนินการ
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.ผู้บริหารและครูลงชื่อสมัครใจ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน

งบประมาณ
1,000

ระยะเวลา
15 พ.ค.6128 ก.พ.62
พ.ค.61
พ.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางประภาพรรณ

5.สารวจผลการคัดกรองและ
วิเคราะห์ความแตกต่างที่ต้อง
ดาเนินการ
6.จัดพื้นที่ สนามอาสา
7.คณะผู้บริหารและครูลงสนาม
ช่วยผู้เรียน
8. ปรับปรุงโปรแกรมบันทึก
ระบบความช่วยเหลือผู้เรียน
9. ประเมินติดตามการพัฒนา
และความก้าวหน้าของผู้เรียน
10. พบผู้ปกครองในกรณีที่
ต้องการส่งต่อหรือให้การรักษา
โดยแพทย์
9. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

พ.ค.-มิ.ย.61
มิ.ย.61-ก.พ.62

มิ.ย.61-ก.พ.62
มิ.ย.61-ก.พ.62

28 ก.พ.62

5. งบประมาณ 1,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของคณะผู้บริหาร
และครู ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
กลุ่มพิเศษที่จาเป็นต้องดูและเป็น
พิเศษด้วยความสมัครใจ อย่าง
เป็นระบบ
ด้านคุณภาพ
1) คณะผู้บริหารและครู ให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มพิเศษที่
จาเป็นต้องดูและเป็นพิเศษด้วย
ความสมัครใจ ด้วยความเมตตา
และอดทน เอาใจใส่ดูแล เพื่อให้
ผู้เรียนกลุ่มพิเศษนี้เรียนได้ทัน
เพื่อนและมีผลการเรียนดีขึ้น
7.

หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ตรวจนับจานวนผู้บริหารและ
ครูที่อาสาดูแลนักเรียน
จาแนกผู้เรียน/จัดกลุ่มตาม
วิชาที่ต้องการความช่วยเหลือ

-แบบลงชื่อครูอาสา
-แบบคัดกรองผู้เรียนและสรุป
รายงานจากครูสายชั้น

ติดตามผลการรายงานหลัง
โปรแกรมระบบครูอาสา
การให้ความช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ
ในรายชั่วโมง
-สอบถามความพึงพอใจ

8.

คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มั่นในในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากการดูแลช่วยเหลือบุตรให้
สามารถเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
โครงการติดตามการดาเนินโครงการด้านงบประมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565
เป้าหมายที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารและการบริการจัดการ
การกากับ ติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการกิจกรรมที่ 3
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวกุสุมนิภา พิทักษ์สินธุ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562
สถานทีด่ าเนินการ
ห้องการเงินโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถทางวิชาการและมีความริเริ่มในการบริหารสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ
บริห ารแบบมีส่ วนร่ว มแบ่ งการบริห ารงานออกเป็น 5 กลุ่ มงานคือ กลุ่ ม งานบริห ารวิช าการ กลุ่ มงานบริห าร
งบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความสาคัญในส่วนนี้ โดยเฉพาะในด้านการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ที่จะต้องดาเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการใช้
งบประมาณ จึงจัดทาโครงการติดตามการดาเนินโครงการด้านงบประมาณ เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณมีความถูกต้อง สามารถนาผลการประเมินใช้ในการจัดทาสารสนเทศ นาไปใช้ในการตัดสินใจและ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนต่อไป
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การใช้งบประมาณเหมาะสมกับการดาเนินงานโครงการ
ความมีเหตุผล
มีแผนการใช้งบประมาณตามความเหมาะสม
การมีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี มีการจัดทาบัญชีเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง
เงื่อนไขคุณธรรม
ทางานด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส ชัดเจน

เงื่อนไขความรู้
มีความรู้ทางด้านการจัดทาบัญชีอย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ตรวจสอบ กากับติดตามการใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการของโรงเรียน
2) เพื่อจัดทาสารสนเทศการใช้งบประมาณในการดาเนินงานโครงการ สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการ
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ทุกโครงการและกิจกรรมใช้งบประมาณในการดาเนินงานและสาเร็จตามแผนปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา
สามารถตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการได้ครบร้อยละ 100
ด้านคุณภาพ
การใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการเป็นระบบคล่องตัว มีความชัดเจน ตรวจสอบได้
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน
การติดตามการ
ดาเนินโครงการ
ด้านงบประมาณ

5. งบประมาณ
-ไม่มี-

วิธีดาเนินงาน
1) ประชุม วางแผน มอบหมายงาน
2) สารวจการเสนอของบประมาณ
ในการดาเนินแต่ละโครงการ
3) ติดตามใช้งบประมาณของแต่ละ
โครงการ
4) รวบรวมข้อมูลการใช้งบ
ประมาณตามแผน กิจกรรม
โครงการที่จ่ายจริงเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการต่างๆ
- จัดทาสารสนเทศการใช้
งบประมาณตามแผนงาน กิจกรรม
โครงการ เพื่อเปรียบเทียบการใช้
งบประมาณที่ตั้งไว้กับการจ่ายจริง

งบประมาณ

ระยะเวลา
2-5 พ.ค.61
18-31 พ.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกุสุมนิภา
นางสาวกุสุมนิภา

1 มิ.ย.61-31 มี.ค.
62
1-15 มี.ค.62

นางสาวกุสุมนิภา

16-31 มี.ค.62

นางสาวกุสุมนิภา

นางสาวกุสุมนิภา

6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
การเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณในการดาเนิน
โครงการครบถ้วน ร้อยละ 100

วิธีการประเมิน
-ตรวจสอบวิเคราะห์
-สารวจสอบถาม

ด้านคุณภาพ
งบประมาณที่ได้รับในการจัดทาโครงการ กิจกรรม -สอบถาม
งาน มีความเหมาะสมในการดาเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้
- ตารางตรวจสอบ
- แบบสารวจ
แบบสอบถาม
-แบบสอบถามความพึง
พอใจ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การดาเนินโครงการมีความคล่องตัว มีสารสนเทศด้านงบประมาณ ใช้ในการรายงานและการพัฒนางาน
ต่อไป

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 7

จัดภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียน
2561 - 2565
กระบวนการบริหารและการจัดการของ ผู้บริหารสถานศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและ ดาเนินการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดกาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่
หัวหน้าโครงการ
นางนฤมล บุญนาค
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
ธ.ศ.2
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โรงเรียนเป็นสถานศึกที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตร กุลธิดาเพื่อ
อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เนื่องจาก
บรรยากาศของห้องเรียนอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้อปรับแต่งให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จึงควรจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้มีบริการอนามัยที่ดีถูกต้อง ตามสุขลักษณะของโรงเรียนปัจจุบันสภาพแวดล้อม ของ
โรงเรียน มีผลต่อการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมของนักเรียนเป็นไปอย่างมาก
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณกับกาลังงานและกาลังทรัพย์ พอประมาณกับ ความสามารถของผู้เรียน
ความมีเหตุผล
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน เข้าใจปัญหา แก้ไข ปัญหา และ พัฒนาได้ถูกต้อง
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ต้องมีการวางแผนที่ดี จัดเวลาให้เหมาะสม และที่สาคัญต้องมีผู้ประสานงานอย่าง
รอบคอบและต่อเนื่อง
เงื่อนไขคุณธรรม
ผู้แสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดีจงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนี
ความชั่ว จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชาจง
มีจติ ใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดี
เงื่อนไขความรู้
ผู้เรียนมีใจรักธรรมชาติและรักสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียนที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่นเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนได้รับการปรับพื้นที่ และปรับแต่งร่มไม้ให้สะอาด สวยงามและ
ปลอดภัย
2. ร้อยละ 100 ภูมิทัศน์ภายนอกสะอาด ปลอดภัย
เป้าหมายด้านคุณภาพ
โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ ภายในภายนอก ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดภูมิ งานจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
190,000
พ.ค 61-ก.พ.62
นางนฤมล
ทัศน์ภายใน
1.ประชุมวางแผน
พ.ค.61
ภายนอก
2.สารวจสภาพบริเวณโรงเรียนโดยรอบ
เม.ย.61
3.เสนอขออนุมัติโครงการดาเนินงาน
3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เสาธง
พ.ค.61
งานจัดภูมิทัศน์ 3.2 โซนรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน - หน้าอาคารเปาโล ป.5/1-4
พ.ค.61-ก.พ.62
- เสาธงทิศเหนือ ป.1/1-4
- เสาธงทิศใต้
ป.4/1-4
- เสาธงตะวันออก ป.3/1-4
- เสาธงตะวันตก ป.2/1-4
- หน้าห้องสมุดต้นหูกวาง ม.1/1-4
- หน้าประตูทางเข้าด้านใน ป.6/1-4
- หน้าห้องสมุดระหว่างหน้า model
classroom ม.2/1-4
- บ่อปลาหลังห้องสมุด ม.3/1-4
3.3 งานบารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม
พ.ค.61-ก.พ.62
3.4 งานความสะอาดภายในโรงเรียน
พ.ค.61-ก.พ.62
3.5 ปรับเปลี่ยนตู้เก็บถ้วยรางวัล
มี.ค.61-เม.ย.61
3.6 สร้างหลังคากันแดดกันฝนที่
ม.ค.61-มิ.ย.61
เครื่องเล่นประถมต่อยาวมาถึง
ลานจอดรถมอเตอร์ไซด์หลังสระน้า
3.7 ปลูกต้นไทรเกาหลีหน้าอาคาร
พ.ค.61

เปาโลทั้งหมด 11 ต้น
3.8 ทาสีเพิ่มเติมตรงอาคารอักเนส
4. กากับติดตาม
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. สรุปรายงานและสารสนเทศ
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
งานจัดภูมิทัศน์ งานจัดภูมิทัศน์ภายนอกโรงเรียน
ภายนอก
1 ปรับพื้นที่และถนน รอบโรงเรียน
โรงเรียน
2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่การจอดรถผู้ปกครอง
และผู้ประกอบการรับ-ส่งนักเรียน
3ปรับปรุงป้ายประกาศด้านหน้า โรงเรียน
4ปรับสภาพบริเวณที่พักขยะหน้า หน้า
โรงเรียนข้างทางรถไฟ
5 ดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้บริเวณ รอบรั้ว
6. จัดพื้นที่ให้นักเรียนบาเพ็ญประโยชน์
7. เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานต่อ
ผู้บริหารประจาเดือน
8.จัดทาแบบสอบถามความพึงพอ ในการ
จัดภูมิทัศน์ภายในนอกโรงเรียน
9.ประเมินผลการดาเนินงาน
10.สรุปรายงาน และ สารสนเทศ
5.งบประมาณ 190,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของพื้นที่ที่กาหนด
ได้รับการปรับปรุงมีสภาพดีขึ้น
สามารถใช้เป็นพื้นที่อานวยความ
สะดวกในการบริการ และจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านคุณภาพ

วิธีการประเมิน
- สังเกต สารวจ ตรวจสอบ
- สอบถามความพึงพอใจ

พ.ค.-มิ.ย.61

ระยะเวลา
พ.ค.61
พ.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.-มิ.ย.61
พ.ค.-ก.พ.61

ม.ค.62
ม.ค.62
ม.ค.62

เครื่องมือที่ใช้
- แบบบันทึกการทางาน
-แบบสอบถามความพึงพอใจ

โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ ภายในภายนอก ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นและ
ปลอดภัยใช้ประโยชน์เอื้อต่อการเรียนรู้
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. ทีมงาน อปพร. หมู่ 16 ต.ท่าผา เทศบาลเมืองท่าผา นาน้ามาฉีดล้างพื้นด้านในลานโดม
2. นักการภารโรงของโรงเรียน คณะครู ผู้เรียน ช่วยกันรักษาความสะอาดและทรัพย์สมบัติของ
โรงเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีจิตสานึกในการรักษาสาธารณะสมบัติ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีบรรยากาศน่าอยู่น่าเรียน
สวยงามสะอาดปลอดภัย รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 7

สุขาภิบาลน้าดื่มน้าใช้
2561 – 2565
กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการที่ 3
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่
หัวหน้าโครงการ
นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานทีด่ าเนินการ
ห้องสุขาและสถานที่ให้บริการน้าดื่มน้าใช้ของโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ห้องเรียนสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน เน้นที่การจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสะอาด ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยได้รับความร่วมมือกับบุคลากรและผู้เรียนในสถานศึกษา
ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับบริการห้องสุขาและสถานที่ให้บริการน้าดื่มน้าใช้
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการสุขาภิบาลน้าดื่มน้าใช้ เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้ดื่มน้าถูกต้องตาม
หลักสุขอนามัยและได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาห้องสุขาสถานที่ให้บริการน้าดื่มน้าใช้ ให้มีสภาพแวดล้ อมภายใน
และภายนอกสวยงาม ความสะอาด ปลอดภัย
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
มีน้าดื่มและการใช้น้าห้องสุขาอย่างเหมาะสมเพียงพอกับครูผู้เรียน
ความมีเหตุผล
น้าดื่มน้าใช้และห้องสุขาเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตที่จะต้องมีความ
สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อสุขภาพของทุกๆคน

การมีภูมิคุ้มกันที่ดใี นตัว น้าดื่มน้าใช้และการสุขาภิบาลที่ดีจะทาให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเรียบง่าย ความพอเพียง
เงื่อนไขความรู้
ผู้ เ รี ย นรู้ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก ารใช้ น้ าดื่ ม น้ าใช้ แ ละห้ อ งสุ ข าที่ ถู ก สุ ข อนามั ย เพื่ อ สุ ข ภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีน้าดื่มน้าใช้และห้องสุขาที่สะอาดปลอดภัยถูกต้องตามสุขลักษณะ
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ดื่มน้าที่สะอาดปลอดภัย
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะและรู้จักใช้น้าอย่าง ประหยัด
เป้าหมายด้านคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้ดื่มน้าที่สะอาดปลอดภัยและมีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและพร้อมใช้ตลอดเวลา
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
โครงการ
1.ประชุมวางแผน
สุขาภิบาลน้าดื่ม 2.เสนอขออนุมัติ
น้าใช้
3.ตรวจและล้างเครื่องกรองน้าทุกๆเดือน
และเครื่องทาความเย็นอย่างสม่าเสมอ
ตลอดจนห้องสุขาทั้งหมดของโรงเรียน
ถ้าพบจุดบกพร่องจะทาการแจ้ง
เจ้าหน้าที่ในการซ่อมบารุงให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน
4.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้เรียนที่หน้า
เสาธงได้ทราบถึงการใช้และรักษา
ความสะอาดในการใช้น้าดื่มน้าใช้และ
การใช้ห้องสุขา
5.ดาเนินตรวจและติดตามการใช้น้าดื่ม
น้าใช้และห้องสุขาเรื่องความสะอาด
เรียบร้อยและความปลอดภัยสถานที่
บริการน้าดื่มน้าใช้และการใช้ห้องสุขา
6.ถ้าพบข้อบกพร่องตามสถานที่การ
บริการน้าดื่มน้าใช้และห้องสุขาจะรีบ
แจ้งให้ทาการปรับปรุงแก้ไขทันที(โดย

งบประม
าณ

8,500

ระยะเวลา
15 พ.ค.
ถึง
24 ก.พ.62
15 พ.ค.
ถึง
24 ก.พ.62
15 พ.ค.
ถึง
24 ก.พ.62

2,300

100
100

ผู้รับผิดชอบ

การเขียนใบซ่อมแซม)
7.เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานประเมินผล
ต่อผู้บริหาร
8.จัดทารายงาน

20-24 ก.พ.62
20-28 ก.พ.62

5. งบประมาณ 11,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
-ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้ดื่มน้าที่
สะอาดปลอดภัย
-ร้อยละ100 ของผู้เรียน มีห้องสุขาที่
สะอาดถูกสุขลักษณะและรู้จักใช้น้า
อย่างประหยัด
-มีการตรวจบันทึกความสะอาดและ
ความปลอดภัยของห้องสุขาและตู้
บริการน้าดื่มทุกสัปดาห์
มีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาและตู้
บริการน้าดื่มให้มีความสะอาดและ
ปลอดภัยอยู่เสมอ
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคน้า
ดื่มและน้าใช้ที่สะอาด
- ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีจากการใช้ห้อง
สุขาที่สะอาดและปลอดภัย

วิธีการประเมิน
-ตรวจและบันทึก

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม
-แบบสอบถาม

-ตรวจและบันทึก

- ตารางการตรวจและบันทึก
ความสะอาดในการใช้ห้องสุขา
ให้บริการน้าดื่มน้าใช้
- ตารางการตรวจและบันทึก
ความสะอาดในการใช้ห้องสุขา
ให้บริการน้าดื่มน้าใช้/ใบแจ้ง
ซ่อม
-ตารางการตรวจและบันทึก
ความสะอาดในการใช้ห้องสุขา
ให้บริการน้าดื่มน้าใช้

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ ได้เข้าร่วมในโครงการสุขาภิบาลน้าดื่มน้าใช้
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.โรงเรียนมีน้าดื่มน้าใช้และห้องสุขาภิบาลที่พอเพียงที่ถูกสุขลักษณะของกระทรวงสาธารณะสุข
2.ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีจากการดื่มน้าใช้น้า และใช้ห้องสุขาที่สะอาด

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 7

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
2561 – 2565
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.3 โครงการที่ 5
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่
หัวหน้าโครงการ
นางศรีไพร หนูเกตุ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 –28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนให้
มั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สาหรับผู้เรียนสาหรับผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) เน้นให้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมเร่งให้ประเทศเกิดความเข็มแข็งขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจการปรับตัวให้รองรับประชาคมและสังคม Aseanที่จะ
เกิดขึ้นในปี พ.ศ 2558 องค์กรสถานศึกษาจึงต้องตระหนักและมีการปรับตัวอย่างเหมาะสมโดยให้ความสาคัญกับการ
การพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อ นาไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นเมื่อใช้งานมากๆย่อมมีการชารุดเสียหาย จึงต้องมีการสารวจสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และปลอดภัยรวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและช่วยกัน
รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนจึงมีการบารุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา

การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
จัดซื้อและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อย่างเหมาะสม
ความมีเหตุผล
โรงเรียนมีห้องเรียนห้องประกอบการ และวัสดุครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การมี มีห้องเรียนห้องประกอบการ วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเรียบง่าย ความพอเพียง
เงื่อนไขความรู้
ผู้เรียนช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความมั่นคง
พร้อมใช้งาน
2 ร้อยละ 100 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สาหรับซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมใช้งาน
3. ร้อยละ 100 มีการบันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง
เป้าหมายด้านคุณภาพ
มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเพียงพอกับความต้องการ และบุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี
4.การดาเนินงาน และระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ

1.ประชุมวางแผน
1,395,069
2.เสนอขออนุมัติ
3.ดาเนินการตามแผน
3.1 ตรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย
ถ้ามีวัสดุครุภัณฑ์เสียหายให้เขียน
แจ้งซ่อม ที่หน้าห้องวิชาการมัธยม
3.2 แจ้งผู้ดาเนินการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
3.3 ผู้ดาเนินการซ่อมทาการซ่อมเสร็จแล้ว
จะไปเซ็นชื่อแจ้งซ่อมที่หน้าห้อง
วิชาการมัธยม
3.4 ถ้าต้องการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้เขียนใบ
เสนอซื้อส่งผู้บริหารเซ็นอนุมัติ
3.5 เก็บรวบรวมใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซื้อ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2 พ.ค. 61
15 พ.ค. 61
16พ.ค61–28ก.พ 62
16พ.ค61–28ก.พ 62

นางศรีไพร
นางศรีไพร
นางศรีไพร
นางศรีไพร

16พ.ค61–28ก.พ 62
16พ.ค61–28ก.พ 62

นางศรีไพร
นายเพยาว์

16พ.ค61–28ก.พ 62

นายเพยาว์

11 ม.ค 62
15 ม.ค 62

นางศรีไพร
นางศรีไพร

3.6 บันทึกใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซื้อ
3.7 ทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
3.8 สรุปรายการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ตลอดปี
3.9 สรุปความพึงพอใจ
4.สรุปประเมินผลการดาเนินงาน

25 ม.ค 62
28 ม.ค 62

นางศรีไพร
นางศรีไพร

30 ม.ค 62
7–10 ก.พ. 62
25-28 ก.พ.62

นางศรีไพร
นางศรีไพร
นางศรีไพร

5. งบประมาณ 1,395,069 บาท
6.การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
และอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม
ปรับปรุงให้มีความมั่นคงพร้อมใช้งาน
2. ร้อยละ 100 มีการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์สาหรับซ่อมแซมปรับปรุง
พร้อมใช้งานร้อยละ 100 มีการ
บันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง
ด้านคุณภาพ
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
และเพียงพอกับความต้องการ และ
บุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์
ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน

ตรวจสอบแบบบันทึก

แบบบันทึกการซ่อมแซม/ใบ
รายการจัดซื้อ

ตรวจสอบแบบบันทึก

แบบบันทึกการซ่อมแซม/ใบ
รายการจัดซื้อ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้รับเหมาจากภายนอก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวย ความสะดวก
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
2. โรงเรียน มีวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน
3. บุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้วมาใช้
ประโยชน์

ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ
โครงการอาคารเรียนและอาคารประกอบ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565
เป้าหมายที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการกิจกรรมที่ 3
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่
หัวหน้าโครงการ
นางเสาวลักษณ์
อยู่สถิตย์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1.หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มี
การสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพี ย งอยู่ ใ นสภาพใช้ ก ารได้ ดี สภาพแวดล้ อมร่ ม รื่น มีแหล่ งเรียนรู้ส าหรั บ ผู้ เ รียนโรงเรีย นธีร ศาสตร์
จาเป็นต้องมีการจัดทาอาคารเรียน อาคารประกอบ แผนผังห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีการสารวจความมั่นคง ความ
ปลอดภัย ของอาคารเรี ย น มีสิ่ งอานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 ( 2555 – 2559 ) ที่เน้นให้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมเร่งให้
ประเทศเกิดความเข้มแข็งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมคน สังคมและระบบเศรษฐกิจ การปรับตัวเองให้รองรับประชาคม
ASEAN ที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2558
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ

ขนาดอาคารเรียน อาคารประกอบ อย่างเหมาะสมกับเนื้อที่

ความมีเหตุผล
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว
เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้

การก่อสร้างอาคารหรือทาการต่อเติมอาคารต้องกระทาโดยผู้รู้จริงและมีความชานาญ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความซื่อสัตย์
การวางรากฐานของอาคารให้มั่นคง ควรศึกษาถึงสภาพของดิน การรับน้าหนักของดิน

2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3.เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจกับความมั่นคงปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบการ
เป้าหมายด้านคุณภาพ
- อาคารเรียน – อาคารประกอบมีความมั่นคงแข็งแรง เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
สวยงามร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ดี
4 การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
โครงการอาคารเรียน 1.ประชุมวางแผน
2,000
15 พ.ค.61
อาคารประกอบ
2.เสนออนุมัติโครงการ
15พ.ค..61
-งานการใช้อาคาร
3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานใช้ห้อง
15พค.61
เรียนอาคารประกอบ ประกอบการ
ถึง24ก.พ.62
4.มีการแนะนาให้บุคลากรครูได้มีการ
15พ.ค.61
บันทึกการใชัห้องประกอบการ
ถึง24ก.พ.61
5.ติดตามกิจกรรมงานใช้ห้อง
15พ.ค.61
ประกอบการเดือนละ 1 ครั้ง
ถึง24ก.พ.62
6.ประเมินความพอใจ
20-24ก.พ.62
7.สรุปการประเมิน จัดทารายงาน
24-28ก.พ.62
-งานสารวจความ
1.ประชุมวางแผน
1,000
15พ.ค.61
มั่นคงแข็งแรงของ
2.เสนออนุมัติโครงการ
15พ.ค.61
อาคาร
1มิ.ย.61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัชรินทร์

นางเสาวลักษณ์

3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสารวจ
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
8มิ.ย.61
4.ส่งแบบสารวจความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคารให้บุคลากรครู ผู้ปกครอง
11ก.ค.61
และผู้เรียน
5.ติดตามกิจ กรรมงานส ารวจความ
17ก.ค.61
มั่นคงแข็งแรงของอาคาร
6.จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
การส ารวจความมั่น คงแข็งแรงของ
8ส.ค.61
อาคาร
7.สอบถามแบบพึงพอใจการสารวจ
21ส.ค.61
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
นางเสาวลักษณ์
8.เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานประเมิน
28ส.ค.61
ต่อผู้บริหาร
9.จัดทารายงาน
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
-งานทาประวัติ
1.ประชุมวางแผน
2พ.ค.-มิ.ย.61 นางสาวกมลชนก
อาคารเรียนอาคาร 2.เสนออนุมัติ
15พ.ค.-มิ.ย.61
ประกอบและแผนผัง 3.สารวจอาคารเรียนอาคารประกอบ
500
15ก.ค.-ส.ค..61
ห้องเรียนห้อง
ห้องเรียนพร้อมถ่ายภาพ
ประกอบการของ
4.ดาเนินการจัดทาประวัติอาคาร
4ก.ค.-31ส.ค..61
โรงเรียนธีรศาสตร์
เรียนอาคารประกอบต่อจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา
5.ดาเนินการจัดทาแผนผังห้องเรียน
10ก.ค.-2ส.ค..61
ห้องประกอบการตามแบบสารวจ
6. ตรวจสอบความถูกต้องของ
10ก.ค.-31ส.ค.61
ประวัติอาคารเรียนและแผนผัง
ห้องเรียนห้องประกอบการ
7. ติดประวัติอาคารเรียนอาคาร
15ก.ค.-28ส.ค.61
ประกอบและแผนผังห้องเรียนห้อง
ประกอบการที่บอร์ด
8.จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
20ก.ค.-22ส.ค.61
การทาประวัติอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและแผนผังห้องเรียน

-งานซ้อมอัคคีภัย

โครงการ/งาน
-งานซ้อมอัคคีภัย

9. สอบถามความพึงพอใจการทา
ประวัติอาคารเรียนอาคารประกอบ
และแผนผังห้องเรียนห้อง
ประกอบการ
10. เก็บรวบรวมข้อมูลรายงาน
ประเมินผลต่อผู้บริหาร
11.จัดทารายงาน
1. ประชุมวางแผนอบรมผู้เรียนให้
ทราบทั่วกัน
2. เสนอขออนุมัติ
3. แจ้งครูนักการและยามทุกกคนให้
รับทราบแผน
4. ติดแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
อุบัติเหตุไว้ตามอาคาร
ให้ทั่วถึงใหม่ ทั้งหมด 7จุด
ได้แก่ 1.ทางขึ้นอาคารเปาโล
2.ทางเดินหน้ามุก

25ก.ค.-29ส.ค.61
1,000

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
3.โรงอาหารซิสเตอร์
4.โรงอาหารเด็กประจา
5.ตึกชั้น3เด็กประจา
6.อาคารยวงบอสโกตรง
กลางทางเดิน
7.อาคาร อักแนส
5. ประสานงานกับบุคลากรที่มีหน้าที่
ดูแลผู้เรียนและดูแล
รักษาความปลอดภัยให้ทราบ
1,000
ขั้นตอนการปฏิบัติ
-กาหนดคนประจาห้อง
ประชาสัมพันธ์ เพื่อประสานงาน
ประกาศแจ้งทั้งเริ่มและเลิก
- กาหนดคนตามบันไดอาคาร
5.1 ทางลงชั้น3 อาคารเทเรซา
5.2 ทางลงชั้น2 อาคารเทเรซา

15พ.ค61

นางนัยนา

16พ.ค.61
21พ.ค61
6ก.ค.61

ระยะเวลา

13ก.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางนัยนา

5.3 ทางหนีไฟเชื่อมอาคารเปาโล
5.4 ทางลงชั้น3 อาคารอักแนส
5.5 ทางลงชั้น2 อาคารอักแนส

โครงการ/งาน
-งานซ้อมอัคคีภัย

6.
ซ้อมดับเพลิงเป็นตัวอย่างให้
ผู้เรียนปฏิบัติตามอย่างถูกต้องโดย
ผู้เรียนประถมจะยืนอยู่ที่อาคารเทเร
ซาอยู่หน้าห้องห้องเรียนของตัวเอง
ส่วนผู้เรียนประถม และมัธยมที่อยู่อยู่
อาคารอักแนสให้ลงมาเข้าแถว
ด้านล่างหน้าบริเวณแนวเฟื่องฟ้า
7. นัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบวิธี
ปฏิบัติให้ทราบ ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น
จริง
8. ทดลองปฏิบัติ การซ้อมหนีภัย
8.1 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนและ
บุคลากรภายใน
โรงเรียนได้
รับทราบว่าจะซ้อมดับเพลิง
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
8.2 เหตุการณ์ดาเนินไปเป็นปกติและ
พอทุกคนได้ยินสัญญาณเตือนภัย
แล้ว ให้ทุกคนตื่นตัวและมีสติ
8.3 จับเวลาขณะหลังจากเสียง
สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแล้วผู้เรียน
และคุณครูทุกท่านที่ประจาอยู่ตาม
จุดต่างๆ รีบวิ่งลงมายังจุดหมายที่
กาหนดไว้ให้
8.4 ซ้อมทั้งหมด ตึกประถมและ
มัธยม อย่างละ2รอบ แล้วจับเวลา
และนาเวลามาเปรียบเทียบกันว่าครั้ง
ไหนทาเวลาได้ดีและเร็วตามเกณฑ์ที่
กาหนด
9. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ 1,000
การซ้อมหนีอัคคีภัย

ระยะเวลา
13 ก.ค.61

30ก.ค.61
2ส.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางนัยนา

10. สอบถามความพึงพอใจจัดทา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
11. เก็บรวบรวมข้อมูลรายงาน
ประเมินผลต่อผู้บริหาร
12. จัดทารายงาน
-งาน 5 ส.

1.คณะกรรมการวางแผน ดาเนินงาน

10ส.ค.61
10ส.ค.61ก.ค.61

18,000

15 พ.ค.-28

2. เสนออนุมัติโครงการ

ก.พ.62

3.แจกอุปกรณ์ในการทาความสะอาด

พ.ค. 61

4.ตรวจห้องเรียนระดับ ชั้น ป.1- ป.6

พ.ค.-ก.พ. 62

ชั้น ม.1-ม.3
5.จัดทาสมุดบันทึก
6.บันทึกการตรวจห้อง แต่ละเดือน
7.สรุปผลรวมภาคเรียนละ 1 ครั้ง
8. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
9. ประเมินความพึงพอใน
10.สรุปผลการประเมินจัดทารายงาน

นางนฤมล

พ.ค.-ก.พ.62
พ.ค.-ก.พ.62
พ.ค.-ก.พ.62
ต.ค.61,ก.พ.62
ต.ค.61,ก.พ.62
ก.พ.62
ก.พ.62
ก.พ.62

-งานการให้บริการ
จากบุคคลภายนอก
และบุคคลภายใน
โครงการ/งาน
-งานการให้บริการ
จากบุคคลภายนอก
และบุคคลภายใน

1.ประชุมวางแผนการจัดทางาน
1,000
2.เสนอเพื่อขออนุมัติงาน
3.จัดทาให้บริการแก่บุคคลภายนอก
และบุคคลภายใน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ
4.ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลใน
ใบให้บริการแก่บุคคลภายนอกและ
บุคคลภายใน
5.ผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้บริการแก่ผู้
ขอใช้บริการแก่บุคลภายนอกและ
ภายใน
6.เก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน
7.สรุปผลการดาเนินงาน
8.จัดแบบสอบถามความพึงพอใจ

2พ.ค.61
15พ.ค.61

นายสุวัฒน์

ระยะเวลา
20ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ
นายสุวัฒน์

24ก.พ.62
24มี.ค62

9.เก็บรวบรวมข้อมูลรายงาน
ประเมินผลต่อผู้บริหาร
10.จัดทารายงาน
5. งบประมาณ 25,500 บาท
6.การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้ความสาเร็จ
1.งานใช้อาคารเรียนอาคารประกอบ
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของอาคารเรียนอาคาร
ประกอบได้มีการใช้งาน
- ร้อยละ 100 ได้มีการบันทึกการใช้งาน
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ด้านคุณภาพ
-ห้องเรียน-ห้องประกอบการมีความพร้อม
ในการใช้งาน
2. งานสารวจความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคาร
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของอาคารเรียน-อาคาร
ประกอบได้รับการสารวจความมั่นคง
แข็งแรงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ร้อยละ 100 ให้อาคารเรียนมีสภาพ
แข็งแรงดีพร้อมใช้งาน

ตัวชี้ความสาเร็จ
ด้านคุณภาพ
-อาคารเรียน-อาคารประกอบมีความ
มั่นคงแข็งแรงเอื้อต่อการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

-ตรวจสอบการใช้บริการห้อง
ประกอบการ

เครื่องมือที่ใช้

-แบบบันทึก
-แบบประเมินความพึงพอใจ

-ประเมินความพึงพอใจ
-ตรวจสอบการใช้บริการห้อง
ประกอบการ

-แบบบันทึก

-ตรวจสอบแบบพึงพอใจ

-แบบประเมินพึงพอใจ

-ตรวจสอบแบบพึงพอใจ

-แบบประเมินพึงพอใจ

วิธีการประเมิน
-ตรวจสอบแบบพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมินพึงพอใจ

-ตรวจสอบแบบพึงพอใจ
-แบบประเมินพึงพอใจ

3. ทาประวัติอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและแผนผังห้องเรียนห้อง
ประกอบการ
ด้านปริมาณ
- มีประวัติอาคารเรียน-อาคารประกอบ
ครบร้อยละ 100
- มีแผนผังห้องเรียนห้องประกอบการครบ
ร้อยละ 10
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจ
กับประวัติของโรงเรียน
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจกับการนาข้อมูลแผนผัง
ห้องเรียนห้องประกอบการไปใช้
4.การซ้อมหนีอัคคีภัย
ด้านปริมาณ
-ผู้เรียนร้อยละ100ที่มาเรียนได้ฝึกซ้อมหนี
อัคคีภัยตามแผนการซ้อมหนีอัคคีภัย
-ร้อยละ100ของผู้เรียนครูและนักการมี
ความปลอดภัยในการซ้อมอัคคีภัย
ด้านคุณภาพ
-ผู้เรียนครูและบุคคลากรทุกคนที่เข้าร่วม
การฝึกซ้อมหนีไฟมีความรู้และทักษะใน
การป้องกันตนเองจากการเกิดอัคคีภัยได้
ถูกต้องและปลอดภัย

ดูรายงานประวัติโรงเรียน

รายงานประวัติโรงเรียน

-ดูรายงานแผนผังห้องเรียนห้อง -รายงานแผนผังห้องเรียนห้อง
ประกอบการ
ประกอบการ

-ตรวจสอบแบบประเมินความ - แบบประเมินความพึงพอใจ
พึงพอใจในประวัติอาคารอาคาร ในประวัติอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและแผนผังห้องเรียน ประกอบและแผนผังห้องเรียน

-สารวจข้อมูล
-สารวจข้อมูล

-สารวจข้อมูล

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

5. 5ส
ด้านปริมาณ
-ร้อยละ100ของห้องเรียนได้รับการ
ประเมิน
-ร้อยละ80ของห้องเรียนผ่านเกณฑ์

ตัวชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ประเมิน
ด้านคุณภาพ
-ห้องเรียนมีความสะอาดน่าอยู่ และมีวัสดุ -ตรวจห้องเรียน5ส
อุปกรณ์ในห้องเรียนครบและใช้การได้ดี
ห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
-แบบประเมินพึงพอใจ
-แบบประเมิน
7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหาร บุคลากรครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อาคารเรียนอาคารประกอบมีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งาน

-แบบตรวจห้องเรียน5ส
-สมุดบันทึก
-สมุดบันทึก

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
ธีรศาสตร์เกมส์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 - 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 3
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
บริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้าโครงการ
นางอัญชลี ยังดี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 14 กันยายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก่าลังกายสม่่าเสมอ รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
ให้โทษ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และ ความสามารถพิเศษ
พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ่าวันสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามจินตนาการได้ตาม
วัย ในการแข่งขันกีฬาภายใน การด่าเนินงานประสบผลส่าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้เป็นอย่างดี โดยมี
แรงผลักดันมาจากนักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก่าลังกายสม่่าเสมอ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์และให้เกียรติผู้อื่นและมีสุนทรียภาพ แต่มีนักเรียนบางส่วนที่
ยังขาดการดูแลสุขภาพและไม่ให้ความสนใจในการออกก่าลังกายเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้
เกิดพัฒนาการดังกล่าวจึงเห็นสมควรจัดการ แข่งขันกีฬาอันเป็นแนวทางส่าคัญที่น่าไปสู่การแก้ปัญหาของนักเรียนใน
การพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ผู้เรียนมีความพอประมาณในการออกก่าลังกายตามวัย
ความมีเหตุผล
ผู้เรียนมีการออกก่าลังกายทุกวัน ช่วยให้มสี ุขภาพร่างกายแข็งแรง
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด

เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้

ผู้เรียนรู้จักการให้อภัยและความเป็นน้่าหนึ่งใจเดียวกัน ในการเล่นกีฬากับหมู่คณะ
ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และ รู้จักวิธีการออกก่าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี

2. วัตถุประสงค์ (สอดคล้องกับเป้าหมาย)
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น บนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุข
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพทางร่างกายและออกก่าลังกายอย่างสม่่าเสมอ
3. เป้าหมาย (สอดคล้องกับกลยุทธ์)
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการธีรศาสตร์เกมส์ มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ที่ดี ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีการออกก่าลังกายสม่่าเสมอ มีความสามัคคี รู้ แพ้ รู้ชนะ
และ รู้อภัย
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินโครงการ/งาน

โครงการธีรศาสตร์
เกมส์
การเดินขบวน 1. ประชุมวางแผนการด่าเนินงาน
พาเหรด
2. ค่าสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้ที่
รับผิดชอบด้านต่างๆในขบวน
พาเหรด
3.จับฉลากสีครูประจ่าชั้นและครู
พิเศษทุกคนและ นักเรียน ป.1ม.3
4. คุณครูแต่ละสีเข้าร่วมประชุม
กับแม่สี ประธานสีของแต่ละสี
และคณะกรรมการเพื่อวาง
รูปแบบขบวนพาเหรด
5. แม่สีแต่ละสีและผู้ด่าเนิน
การแสดงกลางแจ้ง กิจกรรมเข้าร่วมประชุม
เพื่อหาแนวคิดในการจัด

งบประมาณ

60,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61

นายบุญลาภ
นางอัญชลี
นายสมชาย
ครูแม่สีทุกสี
18 มิ.ย.61 คณะกรรมการ
การจัดการ
แข่งขันกีฬา
นางอัญชลี
ครูแม่สีทุกสี

นายบุญลาภ
นางอัญชลี

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินโครงการ/งาน

งบประมาณ

กิจกรรมกลางแจ้ง
6.จัดเตรียมเอกสารการแข่งขัน
เริ่มแข่งกีฬาสีและเริ่มใช้ 8
คาบการเรียนนักเรียน
7. ตัวแทนนักเรียนแต่ละสีร่วมกัน
ฝึกซ้อมการแสดงการแสดง
กลางแจ้ง
8. ป.1 – ม.3 ของแต่ละสี
ฝึกซ้อมร้องเพลง เชียร์และ
ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์
9. ฝึกซ้อมพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาสี และการแสดงกลางแจ้ง
ของแต่ละสี
10. งานแข่งขันกีฬาของ
แต่ละประเภท
11. ประเมินผลการด่าเนินงาน
12. สรุปผลการประเมิน

ระยะเวลา

6 ส.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นายสมชาย
ครูแม่สีทุกสี
นายสมชาย
นางอัญชลี
ครูแม่สีทุกสี

นายบุญลาภ
นางอัญชลี
นายสมชาย
5-7ก.ย.61 ครูแม่สีทุกสี
14 ก.ย.61 นางอัญชลี

5. งบประมาณ 60,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วม
โครงการธีรศาสตร์เกมส์ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี
ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
มีการออกก่าลังกายสม่่าเสมอ มี
ความสามัคคี รู้ แพ้ รู้ชนะ และ
รู้อภัย

วิธีการประเมิน
การสังเกต
บันทึกการมาเรียน

เครื่องมือที่ใช้
สถิติการมาเรียนของผู้เรียน

สอบถามความพึงพอใจในการ แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าร่วมโครงการธีรศาสตร์เกมส์

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. เทศบาลต่าบลท่าผาในเรื่อง หน่วยงานรักษาความปลอดภัย
2. เจ้าหน้าที่ต่ารวจ สภอ. ลูกแก การจราจรในขบวนพาเหรด
3. เจ้าหน้าที่ต่ารวจ สภอ. บ้านโป่ง การจราจร การใช้ถนน
4. วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี น่าขบวนในแต่ละสี
5. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซานคามิลโล ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพที่ดีในการออกก่าลังกายอย่างสม่่าเสมอ
8.2 นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านกีฬา ศิลปะ ความสามารถพิเศษ และการมีน้่าใจเป็นนักกีฬา

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
อนุรักษ์วันส่าคัญ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 - 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 4.4 โครงการที่ 6
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้าโครงการ
นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2561 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
ประเพณี วัฒนธรรมของวันส่าคัญเป็นสิ่งที่ดีงาม สมควรแก่การสืบทอดกั นมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความ
ภาคภูมิใจของคนไทยที่ควรระลึกถึง และจดจ่าไว้ เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง
โรงเรียนธีรศาสตร์ตระหนักถึงความส่าคัญของการสืบทอดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี ของ
ไทย จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์วันส่าคัญขึ้น และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ จัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อ
สืบสาน ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตของคนไทยสืบต่อไป
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ที่ควรสืบทอดการจัดกิจกรรมวันส่าคัญอย่างเหมาะสม จัดป้าย
นิเทศเผยแพร่ความรู้ ความส่าคัญ แต่ละวัน โดยใช้อุปกรณ์ในการน่าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม
ความมีเหตุผล
ผู้เรียนได้ตระหนัก และ ระลึกถึงเหตุการณ์ส่าคัญในวันนั้น
ด้วยความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันไป
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
เงื่อนไขคุณธรรม
ผู้เรียนรู้จักแบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม เสียสละ กตัญญู และความรัก
เงื่อนไขความรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และความส่าคัญ ของวันที่จัด

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกิดความตระหนัก และ ระลึกถึงเหตุการณ์ส่าคัญของวันส่าคัญนั้นๆด้วยความ
ภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันไป
2) ผู้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติตนในวันส่าคัญที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
3.

เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วันส่าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
สังคมวัฒนธรรมของไทย ที่โรงเรียนจัดขึ้น
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนเกิดความตระหนัก และ ระลึกถึงเหตุการณ์ส่าคัญของวันส่าคัญนั้นๆด้วยความภาคภูมิใจ จดจ่าสืบ
สานการปฏิบัติตนของวันส่าคัญแต่ละวัน อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่
ดีงามสืบทอดต่อกันไป

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน

โครงการอนุรักษ์วันส่าคัญ
1. งานวันวิสาขบูชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

51,800
1. ประชุมวางแผน/ออกแบบงาน
2. เสนอขออนุมัตจิ ัดงาน
3. ประชาสัมพันธ์งาน
4. ด่าเนินงาน
4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับความส่าคัญ
และประวัติความเป็นมา
4.2 จัดท่าป้ายนิเทศความรู้ในชั้น
เรียนทุกระดับชั้น
4.3 นั่งสมาธิเจริญภาวนาและแผ่
ส่วนกุศล
4.4 สังเกตการร่วมสงบ
4.5 ตอบแบบสอบถาม
5. ประเมินผลและรายงานผลการ
ด่าเนินงาน

800

28 พ.ค.61

5 มิ.ย.61

15 มิ.ย.61

นางสาวเพ็ญนภา

โครงการ/งาน
2. งานวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา

วิธีการดาเนินงาน

1. ประชุมวางแผน/ออกแบบงาน
2. เสนอขออนุมัตจิ ัดงาน
3. ประชาสัมพันธ์งาน
4. ด่าเนินงาน
4.1 ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและ
นักเรียนร่วมท่าบุญ
4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับความส่าคัญ
และ ความเป็นมา
4.3 จัดท่าป้ายนิเทศความรู้ในชั้น
เรียนทุกระดับชั้น
4.4 หล่อเทียนจ่าน่าพรรษา
4.5 ตักบาตร, ถวายเทียนจ่าน่า
พรรษา
4.6 สรุปผลประเมินผล
4.7 รายงานผลการด่าเนินงาน
3. งานวันเฉลิมพระ
1. ประชุมวางแผน/เตรียมงาน
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
2. ขออนุมัติด่าเนินการ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
3. ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและ
กรณบดินทรเทพยวรางกูร นักเรียน
รัชกาลที่ 10
4.ด่าเนินงาน
4.1 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียน
4.2 ฝึกซ้อมการขับเสภาถวาย
พระพร
4.3 ฝึกซ้อมการร่าถวายพระพร
4.4 ฝึกซ้อมการแสดงถวายพระพร
4.5 ตกแต่งสถานที่
4.6 จัดเตรียมรางวัลส่าหรับผู้แสดง
4.7 จัดท่าการ์ดเชิญผู้บริหาร
5.ด่าเนินการตามก่าหนดการ
6.สังเกตจากการเข้าร่วมงาน
7.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
8.สรุปผลประเมินผล
9.จัดท่ารายงานผลการด่าเนิน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3,000

1 ก.ค.613 ส.ค. 61

นางสาวมัณฑนา

3 ก.ค.61

16-24 ก.ค.61
25 ก.ค.61

5,000

3 ส.ค.61
28 ก.ค.61

7 ส.ค.61

นางอัญชลี

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

4.งานวันแม่
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9

1. ประชุมวางแผน/เตรียมงาน
2. ขออนุมัติด่าเนินการ
3. ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและ
นักเรียน
4. ด่าเนินงาน
4.1 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียน
4.2 ฝึกซ้อมการขับเสภาถวายพระพร
4.3 ฝึกซ้อมการร่าถวายพระพร
4.4 ฝึกซ้อมการแสดงถวายพระพร
4.5 ตกแต่งสถานที่
4.6 จัดเตรียมรางวัลส่าหรับผู้แสดง
4.7 จัดท่าการ์ดเชิญผู้บริหาร
5.ด่าเนินการตามก่าหนดการ
พิธีการถวายพระพร
งานแม่ลูกผูกพัน (ตัวแทน)
งานมอบดอกมะลิ และ
กราบเท้าแม่
6.สังเกตจากการเข้าร่วมงาน
7.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
8.สรุปผลประเมินผล
9.จัดท่ารายงานผลการด่าเนิน

6,000

5.งานวันคล้ายวันเฉลิม
1. ประชุมวางแผน/เตรียมงาน
พระชนมพรรษา
2. ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน
พระบาทสมเด็จพระ
3. ด่าเนินงาน
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย - ฝึกซ้อมเข้าร่วมงานน้อมร่าลึก
เดชฯ รัชกาลที่ 9 แห่ง
ถวายเป็นราชกุศล
ราชวงศ์จักรี
- ตกแต่งสถานที่
4.จัดเตรียมรางวัล
5.ด่าเนินการตามแผนงาน
- ค่ากล่าวถวายสดุดีเทิดพระเกียรติ
- การแสดงเทิดพระเกียรติ
- จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

1,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.- ส.ค. 61 นางนัชชา

10 ส.ค.61

20 ส.ค.61

5 พ.ย.61

4 ธ.ค.61

นางนัชชา

โครงการ/งาน

6.งานวันรื่นเริง,วัน
คริสต์มาส

7.งานวันเด็กแห่งชาติ

วิธีการดาเนินงาน
- บ่าเพ็ญประโยชน์เทิดพระเกียรติ
- บูชามิสซาอุทิศดวงพระวิญญาณ
6.สังเกตจากการเข้าร่วมงาน
7.สอบถามความพึงพอใจ
8.สรุปผลประเมินผล
9.จัดท่ารายงานผลการด่าเนินงาน
1.ประชุมวางแผน/เตรียมงาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการและ
มอบหมายหน้าที่
2. ด่าเนินงาน
2.1 การเตรียมงาน
- ประชาสัมพันธ์งาน
- เตรียมสถานที่ จัดบรรยากาศ
- ฝึกซ้อมการแสดงส่งความสุขแด่
คณะผู้บริหาร
- เตรียมเบอร์และของรางวัล
2.2 งานวันรื่นเริง
- คณะครู ผู้เรียนส่งความสุขแด่
คณะผู้บริหาร
-นักเรียนและครูประจ่าชั้น
ร่วมกันรับประทานอาหาร
-นักเรียนทุกคนชมการแสดง
2.3 งานคริสต์มาสของโรงเรียน
- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง-ชุมชน
- จ่าหน่ายฉลากจับเบอร์
ขึ้นของรางวัล
- ชมการแสดงของผู้เรียน
3. ประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน
4. สรุปรายงานผลการด่าเนินงาน
1.ประชุมวางแผน/เตรียมงาน
2.ประชาสัมพันธ์ครูและ นักเรียน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

13 ธ.ค.61
20,000

1 พ.ย. 61 –
2 ม.ค.62

นางสาวรัศมี

1 พ.ย.61

21 ธ.ค.61

22 ธ.ค.61

2 ม.ค.62
15,000

3 ธ.ค.61 22 ม.ค.62

นายพัฒนา

โครงการ/งาน

8.งานวันมาฆบูชา

วิธีการดาเนินงาน
3.จัดเตรียมงาน
4.จัดเตรียมสถานที่
5.จัดเตรียมการแสดงของนักเรียน
6.จัดเตรียมของรางวัล
7.ประชุมชี้แจง
8.ด่าเนินตามแผนงาน
9.สังเกตการเข้าร่วมงาน
10.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
11.สรุปผลการประเมิน
12.จัดท่ารายงานผลการประเมิน
1.ประชุมวางแผน/เตรียมงาน
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
3.ประชาสัมพันธ์งาน
4.ด่าเนินการจัดงาน
- ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและความส่าคัญ
- จัดท่าป้ายนิเทศความรู้ในชั้นเรียน
. – นั่งสมาธิ เจริญภาวนา และ
แผ่ส่วนกุศล
5.สังเกตการเข้าร่วมงาน
6.สรุปผลประเมินผล
7.รายงานผลการด่าเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

12 ม.ค.61

22 ม.ค.62

1,000

4 ก.พ.62

นางสาวมัณฑนา

28 ก.พ.62

5.งบประมาณ 51,800 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์วันส่าคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ สังคม
วัฒนธรรมของไทย ที่โรงเรียนจัดขึ้น

วิธีการประเมิน
-การสังเกต
-ตรวจสอบวิเคราะห์

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต/ผู้สังเกต
- ตารางตรวจสอบ

ด้านคุณภาพ
-ส่ารวจ
ผู้เรียนมีความสนใจ ตั้งใจเข้าร่วมงาน
-สอบถาม
วันส่าคัญแต่วัน ด้วยความตระหนัก และ
ระลึกถึงเหตุการณ์ส่าคัญของวันส่าคัญ
นั้นๆด้วยความภาคภูมิใจ จดจ่าสืบสาน
การปฏิบัติตนของวันส่าคัญแต่ละวัน
อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อสืบสานให้
คงอยู่ต่อไป

-แบบส่ารวจ
-แบบสอบถาม

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัดดอนขมิ้น ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนในท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วันส่าคัญ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในท้องถิ่น ได้เรียนรู้ จดจ่าประเพณีการปฏิบัติ ในวันส่าคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ด้านสังคมวัฒนธรรม และร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทย
สืบไป

ธ.ศ.2
ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ
โครงการประเพณีลอยกระทง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 - 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 4.4 โครงการที่ 5
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้าโครงการ
นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 - 22 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

5. หลักการและเหตุผล
ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ส่าคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อ ของ
แต่ละท้องถิ่นเช่นเป็นการให้ความเคารพบูชาและมีความเชื่อว่าเป็นการขอบคุณน้่าที่อ่านวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการ
ด่าเนินชีวิตของมนุษย์รวมทั้งเป็ นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือท่าความเสียกายแก่น้่าซึ่งประเพณี
ลอยกระทงของไทยจะตรงกับ วัน ขึ้น 15 ค่่าเดือน 12 ของทุกปีเพื่อ ให้ มี กิจ กรรมที่ ควรฟื้น ฟู และอนุรั กษ์ ไ ว้ ซึ่ ง
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไปดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ โดยอาศัยแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม วันส่าคัญ ท่าให้เกิดการใฝ่รู้ รักภาคภูมิใจและ สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม งานวันลอยกระทงจึงเป็นงานหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่กล่าวมาแล้วได้เป็นอย่างดี
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย
ตั้งแต่โบราณ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ผู้เรียนพอประมาณกับความสามารถของนักเรียนพอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดงาน
ความมีเหตุผล
ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ ส่วนรวม
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดงาน และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
เงื่อนไขคุณธรรม
ผู้เรียนมีความเรียบง่าย ความพอเพียง
เงื่อนไขความรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วันลอยกระทง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

2) เพื่อผู้เรียนมีจิตส่านึกและเห็นความส่าคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย
3) เพื่อผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมงานโดยเห็นความส่าคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในวันส่าคัญทางประเพณี ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมงาน
อย่างมีความสุข
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
วันลอยกระทง

1. ประชุมวางแผน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
3.ด่าเนินงาน
-เตรียมสถานที่ประกวดนางนพ
มาศและสถานที่ประกวด
ประดิษฐ์กระทง
- คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเป็น
ตัวแทนของห้องๆละ 1 คนเข้า
ประกวดนางนพมาศ
- ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3
ห้องละ 4-5 คน เข้าแข่งขันการ
ประดิษฐ์กระทง
-คุณครูที่รับผิดชอบการฝึกซ้อม
นางนพมาศนัดหมาย วัน เวลา แก่
ตัวแทนนักเรียนและท่าการ
ฝึกซ้อม
- นักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 เข้าร่วม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
4.ประเมินผลการจัดงานและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
5.สรุปและเขียนรายงานการ
ด่าเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

6,000

15 พ.ค.61

30 พ.ย.61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาว
เพ็ญนภา

5.งบประมาณ 6000 บาท
6.การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมงานโดย
เห็นความส่าคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในวันส่าคัญ
ทางประเพณี ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และเข้าร่วมงาน อย่างมีความสุข

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สถิติการมาเรียนของผู้เรียน

สถิติการมาเรียนของผู้เรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

สถิติการมาเรียนของผู้เรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ

7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของประเพณีวันลอยกระทง และสืบทอดประเพณีไทยที่ดีงามสืบต่อไป

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 8

โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน
2561 – 2565
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการที่ 6
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พ.ค. 2561 ถึง วันที่ 28 ก.พ. 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
6. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่าหนดไว้ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น่า มีความริเริ่มในการพัฒนา
ผู้เรียน เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนจึงจัดท่าโครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้าง
ความเข้าใจที่ดีจากโรงเรียนสู่ชมชน เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษา
ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโรงเรียน
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไป
ยังผู้ปกครองและชุมชน
ความมีเหตุผล
มีขั้นตอนในการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
เมตตา ( Compassion )
เงื่อนไขความรู้
เข้าใจบทบาทของโรงเรียน รู้ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถต่างๆ และปรับตัวให้
เข้ากับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า รวมถึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน

3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของเรื่องที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกสามารถประสานการด่าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ร้อยละคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เป้าหมายด้านคุณภาพ
1. การประสานงานและด่าเนินการระหว่างชุมชนเป็นไปด้วยความเรียนร้อยเกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
2. ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน การให้บริการ และรับ
บริการจากชุมชน รวมถึงผลการด่าเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า
โรงเรียนธีรศาสตร์
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. งานความ
1. จัดท่าโครงการ
1,000
15 พ.ค. 61- นางสาว
ร่วมมือระหว่าง 2. เสนออนุมัติโครงการ
28 ก.พ. 62 สุกัญญา
ชุมชน

3. รับเรื่องจากหน่วยงานภายนอก
4. ด่าเนินการตามที่ขออนุเคราะห์จาก
หน่วยงานภายนอก
5. สรุปรายงานต่อผู้บริหาร
6. สรุปรายงานการจัดท่าโครงการ

2. งาน
คณะกรรมการ
ชมรมผู้ปกครอง
ครู และศิษย์เก่า
โรงเรียนธีร
ศาสตร์

1. ประชุมวางแผนการจัดโครงการ
2. เสนออนุมัติโครงการ
3. สรรหาคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองจากตัวแทนผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ห้องละ 1
คน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม
ผู้ปกครองอันประกอบด้วยประธาน

3,000

15 พ.ค. 61- นายบุญลาภ
28 ก.พ. 62

ชมรม รองประธานชมรม เลขานุการ
เหรัญญิก ปฏิคม
5. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
- ด่าเนินการประชุคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง
- จัดท่าบันทึกการประชุมเสนอต่อ
ผู้บริหาร
6. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
โครงการ
5. งบประมาณ 4,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้ อ ยละ 100 ของเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ จาก
หน่วยงานภายนอกสามารถประสานการ
ด่าเนินการได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. ประชุมคณะกรรมการชมรม

วิธีการประเมิน
- รับเรื่องจากหน่วยงาน
ภายนอกประสานการ
ด่าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ
- เก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสรุปการด่าเนินการ

- ตรวจบันทึกการประชุม
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
ครู และศิษย์เก่าภาคเรียนละ 1
ครั้ง
- รวบรวมแบบบันทึกรายชื่อ

- จดหมายเชิญประชุม

ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ด้านคุณภาพ

- เก็บรวบรวมข่าวจากการ

- แบบบันทึกรายชื่อผู้เรียนที่
ได้รับทุนการศึกษา
- แบบสรุปการด่าเนินการ

- ประสานงานและด่าเนินการระหว่าง

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด

ภายนอก และภายในโรงเรียน

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าเข้าร่วม
ประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนจากตัวแทน
ห้องละ 1 คนได้รับบริการด้าน
ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า

สัมพันธภาพที่ดีต่อการจัดการศึกษาของ - ตรวจบันทึกการประชุม
โรงเรียน

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- ใบลงชื่อการเข้าร่วมประชุม
- รายงานการประชุม
- เกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนรับ

- จดหมายเชิญประชุม

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง - ใบลงชื่อการเข้าร่วมประชุม
ครู และศิษย์เก่า

- รายงานการประชุม

- โรงเรียน การให้บริการ และรับบริการ - แบบสรุปแบบสอบถามความ - แบบบันทึกรายชื่อผู้เรียนที่
จากชุมชน รวมถึงผลการด่าเนินงานของ พึงพอใจ
ได้รับทุนการศึกษา
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครูและ
ศิษย์เก่า โรงเรียนธีรศาสตร์
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ ผู้ปกครองผู้เรียน และชุมชน
2. ผู้น่าชุมชน หมู่ 16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนให้บริการและรับบริการจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกจนเกิดความร่วมมือกันพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
2. คณะกรรมการชมชมผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ธ.ศ.2.1

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 8

โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน งานความร่วมมือระหว่างชุมชน
2561 – 2565
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการที่ 6
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้างาน
นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
ลักษณะงาน
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พ.ค. 2561 ถึง วันที่ 28 ก.พ. 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่าหนดไว้ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น่า มีความริเริ่มในการพัฒนา
ผู้เรียน เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนจึงจัดท่าโครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน งานความร่วมมือระหว่างชุมชน เป็นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจที่ดีจากโรงเรียนสู่ช มชน เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรในสถานศึกษาชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโรงเรียน
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไป
ยังผู้ปกครองและชุมชน
ความมีเหตุผล
มีขั้นตอนในการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
เงื่อนไขคุณธรรม
เมตตา ( Compassion )
เงื่อนไขความรู้
เข้าใจบทบาทของโรงเรียน รู้ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถต่างๆ และปรับตัวให้
เข้ากับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
2. เพื่อประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกด่าเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้ อ ยละ 100 ของเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ จากหน่ ว ยงานภายนอกสามารถประสานการด่ าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมายด้านคุณภาพ
การประสานงานและด่าเนินการระหว่างชุมชนเป็นไปด้วยความเรียนร้อยเกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานความร่วมมือ 1. จัดท่าโครงการ
1,000
15 พ.ค. 61- นางสาว
ระหว่างชุมชน
2. เสนออนุมัติโครงการ
28 ก.พ. 62 สุกัญญา
3. รับเรื่องจากหน่วยงานภายนอก
4. ด่าเนินการตามที่ขออนุเคราะห์
จากหน่วยงานภายนอก
5. สรุปรายงานต่อผู้บริหาร
6. สรุปรายงานการจัดท่าโครงการ
5. งบประมาณ 1,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ร้ อ ยละ 100 ของเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ จาก
หน่วยงานภายนอกสามารถประสานการ
ด่าเนินการได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล

วิธีการประเมิน
- รับเรื่องจากหน่วยงาน
ภายนอกประสานการ
ด่าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ
- เก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสรุปการด่าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

ด้านคุณภาพ

- เก็บรวบรวมข่าวจากการ

- แบบสรุปการด่าเนินการ

ประสานงานและด่าเนินการระหว่าง

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด

ภายนอก และภายในโรงเรียน

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

สัมพันธภาพที่ดีต่อการจัดการศึกษาของ - แบบสรุปแบบสอบถามความ
พึงพอใจ
โรงเรียน

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภายนอก ผู้ปกครองและชุมชน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนให้บริการและรับบริการจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกจนเกิดความร่วมมือกันพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน

ธ.ศ.2.2

ชื่อโครงการ

โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน งานคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า โรงเรียนธีรศาสตร์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 – 2565
เป้าหมายที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการที่ 6
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้างาน
นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
ลักษณะงาน
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พ.ค. 2561 ถึง วันที่ 28 ก.พ. 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่าหนดไว้ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น่า มีความริเริ่มในการพัฒนา
ผู้เรียน เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนจึงจัดท่าโครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน งานคณะกรรมการชมรม ผู้ปกครอง ครูและศิษย์
เก่า โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจที่ดีจากโรงเรียนสู่ชมชน เพื่อสนับสนุนให้
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษา
ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโรงเรียน
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไป
ยังผู้ปกครองและชุมชน
ความมีเหตุผล
มีขั้นตอนในการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้

เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้

เมตตา ( Compassion )
เข้าใจบทบาทของโรงเรียน รู้ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถต่างๆ และปรับตัวให้
เข้ากับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ รวมถึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.2 ห้องละ 1 คน ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนตัวแทนห้อง ๆ ละ 1 คนได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครอง
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจ ผลการด่าเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์สามารถประสานการด่าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งานคณะกรรมการ 1. ประชุมวางแผนการจัดโครงการ
ชมรมผู้ปกครองครู 2. เสนออนุมัติโครงการ
3. สรรหาคณะกรรมการชมรม
และศิษย์เก่า
ผู้ปกครองจากตัวแทนผู้ปกครอง
โรงเรียนธีรศาสตร์
นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ห้องละ
1 คน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ชมรมผู้ปกครองอันประกอบด้วย
ประธานชมรม รองประธานชมรม
เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม
5. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง

งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
3,000
15 พ.ค. 61- นายบุญลาภ
28 ก.พ. 62

- ด่าเนินการประชุคณะกรรมการ
ชมรม ผู้ปกครองอย่างน้อยภาค
เรียนละ1ครั้ง
- จัดท่าบันทึกการประชุมเสนอต่อ
ผู้บริหาร
3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
5. งบประมาณ 3,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนจากตัวแทน
ห้องละ 1 คนได้รับบริการด้าน
ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า
- คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู
และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ ประชุม
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ด้านคุณภาพ

วิธีการประเมิน
- รวบรวมแบบบันทึกรายชื่อ

เครื่องมือที่ใช้
- เกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนรับ

ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

- ตรวจบันทึกการประชุม

- แบบบันทึกรายชื่อผู้เรียนที่
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ได้รับทุนการศึกษา
ครู และศิษย์เก่า

แบบสรุปแบบสอบถามความ
- โรงเรียน การให้บริการ และรับบริการ พึงพอใจ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

จากชุมชน รวมถึงผลการด่าเนินงานของ

- ใบลงชื่อการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครูและ

- รายงานการประชุม

ศิษย์เก่า โรงเรียนธีรศาสตร์

- แบบบันทึกรายชื่อผู้เรียนที่

- ผู้เรียนตัวแทนห้อง ๆ ละ 1 คนได้รับ

ได้รับทุนการศึกษา

- จดหมายเชิญประชุม

ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครอง
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ ผู้ปกครองผู้เรียน และชุมชน
2. ผู้น่าชุมชน หมู่ 16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนให้บริการและรับบริการจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกจนเกิดความร่วมมือกันพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
2. คณะกรรมการชมชมผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 - 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่
2
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 10
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้าโครงการ
นางสาวอลิสา กุดาศรี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
10 พฤษภาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
8. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ มุ่งเน้นพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้คนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัยรุ่นมีคุณภาพมีความพร้ อมทั้งร่างกาย
และจิตใจ มีสติปัญญา จิตส่านึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองดี ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวไว้ว่ามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้าง
โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนธีรศาสตร์จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมงานกับชุมชนอย่างหลากหลาย
อันส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมและมิติของความรู้ร่วมกับชุมชนมากขึ้น จะ
มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากครูประจ่าชั้น
ฝ่ายประถม-มัธยมและผู้ปกครองให้มีส่วน
ร่วมในโครงการนี้ด้วย เพื่อให้นักเรียนได้ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โรงเรียนธีรศาสตร์มีความพึงพอใจที่มี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือน้องๆ อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง มีจิตอาสาอันจะเป็นแนวทางในการด่ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
นักเรียนรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น
ความมีเหตุผล
รู้จักการใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเหลือใช้น่าไปบริจาคให้กับผู้อื่น
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว เมื่อรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นจะท่าให้ผู้นั้นเป็นคนที่รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปัน
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเรียบง่าย ความพอเพียง การแบ่งปัน
เงื่อนไขความรู้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

9. วัตถุประสงค์
1) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิมที่พึงประสงค์ ในด้านการรู้จักแบ่งปัน
เสียสละแรงกาย แรงใจ และก่าลังทรัพย์เพื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเพื่อสังคม
2) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนบ่าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ด้วยจิตสาธารณะ โดยไม่หวังผลตอบแทน
10.

11.

เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในโครงการแบ่งปันบริจาคสิ่งของในโอกาสต่างๆ
2. นักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านการแสดง ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมงานการแสดงด้วยความ
เสียสละบ่าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
เป้าหมายด้านคุณภาพ
1.นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของ
2.นักเรียนบ่าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแบบอย่างสร้างคุณค่าต่อโรงเรียน และชุมชน
การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

โครงการแบ่งปันด้วย
จิตอาสาแห่งรักและ
รับใช้
1. งานแบ่งปันน้่าใจ 1.วางแผนประชุม
3,000
2.ขออนุมัติโครงการ
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
4.รวบรวมเงินสิ่งของจากการ
บริจาคไปบริจาคตามโอกาสต่างๆ
5.ประเมินการด่าเนินงาน
6.สรุปการประเมินและจัดท่า
รายงาน
1.ประชุมวางแผนการด่าเนินและ
2. งานนาฏศิลป์
ขออนุมัติการด่าเนินงาน
8,000
สัมพันธ์รัก
2.ประชาสัมพันธ์โครงการให้
นักเรียนทราบ
3.รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมงาน
4.ฝึกซ้อมการแสดง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61-ก.พ. ครูอลิสา
62

พ.ค.61-ก.พ. ครูอลิสา
62

5.ร่วมงานในโอกาสต่างๆทั้ง
ภายในโรงเรียนและหน่วยงาน
นอก
6.ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
งาน
7.สรุปผลการด่าเนินงานและ
เขียนรายงาน
12.
13.

งบประมาณ 11,000 บาท
การประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
1.นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วม
-การสังเกต
โครงการแบ่งปัน บริจาคสิ่งของในโอกาส -ตรวจสอบวิเคราะห์
ต่างๆ
2.นักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านการแสดง
ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการการ
แสดงด้วยความเสียสละบ่าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วมรวม
ด้านคุณภาพ
1.นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
เสียสละแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของ
2.นักเรียนบ่าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
เป็นแบบอย่างสร้างคุณค่าต่อโรงเรียน
และชุมชน

-ส่ารวจ
-สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสอบถาม

-แบบสอบถาม

7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนของโรงเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักการบ่าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดี สร้าง
ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ชื่อโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธิ์ที่ 2
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 1
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นางสาวกฤติกา โสงขุนทด
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2561– มีนาคม 2562
สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
สุขภาพเป็นปัจจัยที่สาคัญในการดารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็กประถมศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษาผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถครองชีวิตอย่างเป็นสุข การส่งเสริม
สุขภาพเป็นกิจกรรมที่สาคัญและจาเป็นมากในโรงเรียนเพราะการที่เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี
สมบูรณ์
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนั้น ผู้เรียนจะพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
โรงเรียนธีรศาสตร์เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอดจึงจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ความมีเหตุผล
อธิบายขั้นตอนการดูแลสุขภาพและเผยแพร่การดูแลสุขภาพตนเอง
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รู้วิธีป้องกันโรคที่จะเกิดกับตนเองและครอบครัว
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดโรคระบาด
ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพที่ดีได้
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน เมตตา
เงื่อนไขความรู้
การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอและมีน้าหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพ สามารถดาเนินชีวิตประจาวันอย่างมีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อมตลอดจนรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
เป้าหมายด้านคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี
2. ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บอย่างสม่าเสมอ
4. การดาเนินงานและ ระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
นักเรียน
ดาเนินงาน
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
งานบริการห้องพยาบาล 3. ตรวจสอบวันหมดอายุของยา
4. ตรวจสอบสถิติของผู้เรียนที่ใช้บริการ
ห้องพยาบาล
5. การจัดซื้อยาและอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาล
6. จัดทาบันทึกการใช้ยาและสรุปการใช้
ยา
7. ประเมินผลการดาเนินงาน
8. สรุปผลการประเมินและจัดทารายงาน

งบประมาณ ระยะเวลา
9,000
พ.ค.61 ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ
นางจรูญ
ลักษณ์
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โครงการ/งาน
งานส่งเสริมอนามัย
นักเรียน

วิธีดาเนินงาน
งานฉีดวัคซีน
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดาเนินงานเสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้บุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนทราบ
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน
บาดทะยักหัดเยอรมันและโปลิโอ
ให้กับผู้เรียน ป.1
4. นัดหมายวัน เวลาและสถานที่เข้ารับ
วัคซีนและอานวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าที่อนามัย
5. ดาเนินการ
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
7. สรุปผลการประเมินและจัดทารายงาน
งานกาจัดเหา
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผน
ดาเนินงาน
ขออนุมัติงาน
2. ประชาสัมพันธ์งานให้บุคลากรทุกคน
ทราบ
3. ให้ครูประจาชั้นสารวจผู้เรียนที่เป็นเหา
4. จัดเตรียมสถานที่และจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการกาจัดเหา
5. นัดหมายวัน เวลา สถานที่ ในการ
กาจัดเหา
6. ผู้เรียนชั้น ป.1- ม.3 ดาเนินการกาจัด
เหา
7. ประเมินผลการดาเนินงาน
8. สรุปผลการประเมินและจัดทา
รายงาน

งบประมาณ ระยะเวลา
3,000
พ.ค-มิ.ย.61

ผู้รับผิดชอบ
นางทิพย์
วรรณ

มิ.ย.61
มิ.ย.61

19 ก.ค.61
19ก.ค.61
ส.ค.61

100

พ.ค.61ก.พ.61

นางสาว
กฤติกา

ธ.ศ.2

โครงการ/งาน

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ทดสอบสายตาด้วย E-Chart
พ.ค.-มิ.ย.61
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดาเนินงาน
ก.ค.61
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
ก.ค.61
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ขอความร่วมมือจากคุณครูประจาชั้น
ป.1-ม.3 และให้ความรู้ในการทดสอบ
สายตาด้วย E-Chartให้กับนักเรียน
24-26 ก.ค.
ชั้น ป.1-ม.3
61
5. ดาเนินการทดสอบและบันทึก
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
ทดสอบการได้ยินของหู
24 พ.ค.61
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
26 ก.ค.61
ดาเนินงาน
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ประชุมให้ความรู้แก่ครูประจาชั้น
ป.1- ม.3 เรื่องวิธีการทดสอบการได้ยิน
ของหู
5. ขอความร่วมมือจากคุณครูประจาชั้น
ป.1-ม.3
ตรวจสอบสุขภาพหูของ
ผู้เรียน
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
7. สรุปผลการประเมินและจัดทารายงาน
งานเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง
1,700
พ.ค-มิ.ย.61
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
พ.ค 61
ดาเนินงาน
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
ก.ค.61
3. รับหนังสือแจ้งจากเจ้าหน้าที่
งานทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านโป่ง
ก.ค.61
นัดหมายวัน เวลาที่จะเข้ามาทาการ
ก.ค.61
ตรวจ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววิ
สุดา
ครูประจาชั้น
ป.1- ม.3

ครูทิพย์
วรรณ
ครูวรรณา
(วัง)ครู
ประจาชั้น
ป.1-ม.3-ม.3

ครูพรทิพย์
ครูประจาชั้น
ป.1-ม.3-ม.3

ธ.ศ.2

โครงการ/งาน

- งานส่งเสริมสุขศึกษาใน
โรงเรียน

วิธีดาเนินงาน
รักษาฟัน
4. จัดเตรียมสถานที่
5. นาผู้เรียน ป.1,ป.3,ป.6 เข้ารับการ
ตรวจ
สุขภาพปากและฟันและเคลือบหลุม
ร่อง
ฟัน
6. รับเม็ดสีย้อมฟันจากสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี
7. นัดหมายผู้เรียนชั้น ม.1 ให้นาอุปกรณ์
ก
า
ร
แปรงฟันมาในวัน เวลาที่กาหนด
8. ผู้เรียน ม.1 แปรงฟันตามจุดที่กาหนด
และลงบันทึกการตรวจด้วยตัวเองตาม
แบบที่ทางสาธารณสุขกาหนดมา
9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมทารายงานส่ง
สาธารณสุข
10. ประเมินผลการดาเนินงาน
11. สรุปผลการประเมินและจัดทารายงาน
งาน อ.ย.น้อยในโรงเรียน
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดาเนินงาน
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ให้ความรู้ผู้เรียนชั้น ป.6 เรือ่ งของการ
ตรวจสารอาหารโดยใช้เวลาในชั่วโมง
การงาน
4.ขอผู้เรียนอาสาสมัครชั้น ป.6 เป็น
ทีมงาน อย.น้อยในโรงเรียน
5. จัดทาตารางตรวจสอบสารอาหารและ
เครื่องดื่ม
6. จัดเตรียมชุดตรวจสอบสารอาหารและ
เครื่องดื่ม

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.61
ก.ค.61
ก.ค.61

ส.ค.61
ส.ค.61
ส.ค.61

1,500

พค.61-มิย.
61

มิ.ย.61

ส.ค.61

นายประ
วิทย์

ธ.ศ.2

โครงการ/งาน

วิธีดาเนินงาน
7. ทีมงาน อย.น้อยในโรงเรียน ตรวจสอบ
สารอาหารและเครื่องดื่มภาคเรียนละ
1 ครั้ง
8. ประเมินผลการดาเนินงาน
9. สรุปผลการประเมินและจัดทารายงาน

งบประมาณ

งานพ่นยากาจัดยุง และกาจัดลูกนา
ยุงลาย
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดาเนินงาน
2.เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการ
3.1 ทาหนังสือถึงเทศบาลตาบลท่าผา
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์พ่นกันยุงลาย
บริเวณ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบการ ห้องสุขา
และห้องน้าภายในโรงเรียน
3.2.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้เรียน
ทราบ
3.3. อานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
เทศบาลการพ่นยาป้องกันยุงลาย
3.4 ใส่ทรายอะเบทลงในแหล่งน้า
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
5. สรุปผลการประเมินและจัดทารายงาน

200

ระยะเวลา

2 พ.ค.61
30 พ.ค.61
30 พ.ค.61ธ.ค.61
30 พ.ค.61ธ.ค.61
30 พ.ค.61ธ.ค.61
30 พ.ค.61ธ.ค.61
15 ธ.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

นางจรูญ
ลักษณ์

ธ.ศ.2

โครงการ/งาน
- งานวันต่อต้านเอดส์

- งานประชุม
ผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง
นักเรียน

วิธีดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดาเนินงาน
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ตัวแทนผู้เรียนให้ความรู้ผู้เรียน ป.1-ม.
3
เรื่องโรคเอดส์
4. ตอบปัญหาชิงรางวัลเนื่องในวันต่อต้าน
โรคเอดส์ในช่วงพักกลางวัน
5. แจกรางวัลให้ผู้เรียน
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
7. สรุปผลการประเมินและจัดทารายงาน
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดาเนินงาน
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ออกจดหมายเชิญประชุม
ผู้ประกอบการ
รถรับส่งนักเรียน
4. ดาเนินการประชุมชี้แจงนโยบายความ
ปลอดภัย
5. จัดทารายงานการประชุม
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
7. สรุปผลการประเมินและจัดทารายงาน

5. งบประมาณ 16,900 บาท

งบประมาณ ระยะเวลา
600
พ.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นางสาว
ปรารถนา

ก.ค.61
27พ.ย.61
28พ.ย.61
28พ.ย.61
28พ.ย.61
28พ.ย.61
1 ธ.ค.61
500

2 พ.ค.61
15 พ.ค.61
15 พ.ค.61มิ.ย.61
15 พ.ค.61มิ.ย.61
15 พ.ค.61มิ.ย.61

นางจรูญ
ลักษณ์

ธ.ศ.2

6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. จัดทาสถิติการใช้ห้องพยาบาลทุก
เดือน
2. จัดทาบัญชีรายจ่ายการจัดซื้อยาและ
อุปกรณ์ห้องพยาบาล
3. จัดทาสถิติการใช้ยาทุกเดือน
4. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการ
5. ผู้เรียน ป.1 ได้รับวัคซีนบาดทะยักหัด
เยอรมันและโปลิโอผู้เรียน ป.6 ได้รับ
วัคซีนบาดทะยัก
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เป็นเหา
ได้รับการดูแลรักษา
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น ป.1- ม.3
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น ป.1 –
ม.3 ได้รับการทดสอบการได้ยินของหู
9. ร้อยละ 100ของผู้เรียนชั้น ป.1
ได้รับการตรวจสุขภาพปากและ
เคลือบหลุมร่องฟัน
10.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นม.1
มีสุขภาพเหงือกที่สะอาดและฟัน
ที่แข็งแรง
11.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ป.6 ได้รับความรู้เรื่อง
สารอาหารในชั่วโมงการงานและ
ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 นา
ความรู้ที่ได้ไปตรวจสอบ
สารอาหารและเครื่องดื่มร้านค้า
ภายในโรงเรียน
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ป.1- ม.3 ได้รับความรู้และเห็น

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- บันทึกการใช้ห้องพยาบาล

-รูปถ่าย

-แบบบันทึกการจ่ายยา
- แบบบันทึกการจ่ายยา
- สารวจความพึงพอใจ

- ใบเสร็จค่ายา

-สารวจความพึงพอใจ
-รูปภาพ
-สารวจความพึงพอใจ
- รูปภาพ
สารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

แบบสารวจความพึงพอใจ
- รูปภาพ
แบบสารวจความพึงพอใจ
- รูปภาพ
แบบสารวจความพึงพอใจ
- รูปภาพ
แบบสารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

สารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

แบบสารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

สารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

แบบสารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

สารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

แบบสารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

สารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

แบบสารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

ธ.ศ.2

ความสาคัญของการพ่นควัน
กาจัดยุงลาย
13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ป.1- ม.3 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์และร่วมตอบคาถาม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เกี่ยวกับโรคเอดส์ในช่วงกิจกรรม
หน้าเสาธง
14. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้น
ป.1- ม.3 ที่ใช้บริการรถรับ- ส่ง
ผู้เรียนได้รับการดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยในการเดินทาง
ไป- กลับ
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรงและมีทักษะที่ดี

สารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

แบบสารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

แบบสารวจความพึงพอใจ
รูปภาพ

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านครก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
-ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
2. โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
-ให้บริการด้านทันตกรรม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาด เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
10 ประการ
2. ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางการตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนมีความรู้เรื่องสิ่งเสพติด สิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุ และโรคติดต่อ

ธ.ศ.2

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ

คนดีศรีธีรศาสตร์
2561 - 2565
คุณภาพของผู้เรียน
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 3
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน
นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล
ต่อเนื่อง
1 มิ.ย.2561- 15 ก.พ.2562
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญู กตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เป็นคนดีของสังคม
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการคนดีศรีธีรศาสตร์ขึ้น เพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็น
เยาวชนของชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข สานึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การดาเนินงานตามศาสตร์พระาชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ใช้วัสดุในการทาชิ้นงานอย่างรู้คุณค่า
ความมีเหตุผล
ดาเนินชีวิตอย่างรอบคอบ รู้จักใช้จ่าย
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว วางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบถูกต้องตามลักษณะของวิชา
เงื่อนไขคุณธรรม
มีความกตัญญูรู้คุณ
เงื่อนไขความรู้
ความหมายของ แฟ้มสะสมงาน Portfolio
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบใฝ่เรียนรู้และรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณยอมรับความคิดเห็นในวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักในหน้าที่ รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ100 ของนักเรียนชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีแฟ้มพัฒนางานเป็นของตนเอง
เป้าหมายด้านคุณภาพ
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการคนดีศรี 1 ประชุมวางแผน
500
1 มิ.ย.61- นางจรูญลักษณ์
ธีรศาสตร์
2 เสนอขออนุมัติโครงการ
15 ก.พ.62
1งานประเมิน
3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้
แฟ้มพัฒนาการ นักเรียนทราบ
ของนักเรียน
4 มอบหมายหน้าที่ในการ
ดาเนินการกับครูที่เกี่ยวข้อง
1 มิ.ย.61
5 ประชุมครูประจาชั้นป.1-ม.3
ชี้แจงการเก็บงานตามตัวชี้วัดใน
แฟ้มพัฒนางานของนักเรียน
6 แจกตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินการเก็บแฟ้มพัฒนางาน
ให้กับครูประจาชั้นป.1 – ม.3
5 นักเรียนเก็บผลงานตามตัวชี้วัด
6.ประชุมคณะกรรมการตรวจ
ประเมินแฟ้มพัฒนางาน
28มิ.ย.61 นางจรูญลักษณ์
6 ประเมินแฟ้มพัฒนางานครั้งที่1
6ก.ค.61
ครูประจาชั้น ป1-ม
7.ประเมินแฟ้มพัฒนางานครั้งที่2
14 ส.ค.61 3
8.ประเมินแฟ้มพัฒนางานครั้งที่3
10ก.ย.61 ครูประจาชั้น ป1-ม
9.ประเมินแฟ้มพัฒนางานครั้งที่4
19พ.ย.61 3
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10.ครูประจาขั้น ป.1-ม.3 คัดเลือก
แฟ้มพัฒนางานผู้เรียนที่ดีที่สุด 1
แฟ้ม
11.คณะกรรมการประเมินแฟ้ม
ตัดสินแฟ้มพัฒนางานของผู้เรียน
เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติบัตร/
วุฒิบัตร

งานมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติ

งาน
งานมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติ

1.คณะกรรมการส่งรายชื่อผู้ได้รับ
รางวัลเพื่อจัดทาเกียรติบัตร/
วุฒิบัตร
2.คณะกรรมการจัดแสดงผลงาน
แฟ้มพัฒนางานในวันแห่งความ
ภาคภูมิใจชั้น ป.1-ม.3
3.ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัล

11.ธ.ค.61

ครูประจาชั้น ป1-ม
3
12-17.ค.61 ครูประจาชั้น ป1-ม
3
ครูประจาชั้น ป1-ม
3

1,500

7ม.ค.62

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
4.นักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้ารับ
15ก.พ.62
เกียรติบัตร/วุฒิบัตรในวันแห่ง
ความภาคภูมิใจจากคณะผู้บริหาร
4.ประเมินความพึงพอใจในการเข้า
15ก.พ.62
ร่วมกิจกรรม
5.สรุปผลการดาเนินงาน/จัดทา
15ก.พ.62
รายงาน
5. งบประมาณ 2,000 บาท

คระกรรมการงาน
กิจการนักเรียน
นางจรูญลักษณ์

ผู้รับผิดชอบ
นางจรูญลักษณ์
คระกรรมการงาน
วิชาการ

นางจรูญลักษณ์
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6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชีวัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100ของนักเรียนชั้น
- แบบประเมินแฟ้มพัฒนางาน
ประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้น
-ประเมินแฟ้มพัฒนางานโดย - แบบตรวจแฟ้มพัฒนางาน
มัธยมศึกษาปีที่3 มีแฟ้มพัฒนางาน การตรวจแฟ้มพัฒนางานของ
ส่งเข้ารับการประเมินเพื่อรับ
นักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ชั้นละ 1
รางวัล
รางวัล
2. นักเรียนทุกคนมีแฟ้มพัฒนางาน - ตรวจแฟ้มพัฒนางาน
- แบบประเมินแฟ้ม
ด้านคุณภาพ
พัฒนางาน
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบใน - ตรวจแฟ้มพัฒนางาน
- แบบบันทึการส่งแฟ้ม
การทางานและเป็นคนดีของสังคม
พัฒนางาน
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธีรศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์ฝึกซ้อม
นักเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างของสังคม
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ชื่อโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016- 2020 ยุทธศาสตร์ ที่ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 2
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
16 พฤษภาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
.......................................................................................................................................................... ....................
9. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบนั ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่ไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชนและประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรม
ที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัยซึ่งทาให้ภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชนในสังคมที่จะต้านทานปัญหา ต้องขาดความ
มั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ เป็นต้น การฟังโอวาท การเข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรม การไหว้ครู เป็นกระบวนหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทาให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคมมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย มีความภูมิใจในความเป็นไทย และ
สามารถนาคาสั่งสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล

รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออม
การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาด้านการปลูกฝัง
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
เงื่อนไขคุณธรรม
เงื่อนไขความรู้

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตจริง
วางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบถูกต้องและเหมาะสม
การมีมโนธรรมเที่ยงตรง มีวิจารณญาณและความกล้าหาญเชิงศิลธรรม
“ อย่าให้ความชั่วเอาชนะท่าน แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี ”
ความหมายของคาว่าคุณธรรม

10. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม รู้จักเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.2. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
3.เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนา, เป็นลูกที่ดีของพ่อ-แม่ผู้ปกครอง
เป็นผู้เรียนที่ดีของโรงเรียนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.

การดาเนินงานและระยะเวลา

โครงการ/งาน
วิธีดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 1.1.วางแผน ประชุมชี้แจงรายละเอียดกับ
จริยธรรม
คณะกรรมการการจัดงาน
1.2 ดาเนินตามแผน
1.งานฟังโอวาทยามเช้า
-นักเรียน ป.1- ม.3 เข้าแถวเคารพธง
ชาติและสวดภาวนาบริเวณโดมหน้า
โรงเรียนทุกเช้า
-ทุกเช้าและเย็นวันพุธนักเรียนสวด
ภาวนาเป็นภาษาอังกฤษ
2.คณะผู้บริหารสลับเปลี่ยนให้โอวาท
วันจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียน
วันอังคาร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
วันพุธ กิจกรรมโฮมรูม

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
พ.ค.. 61
นางสาว
ฐิตินันท์

พ.ค.61ก.พ.62
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โครงการ/งาน

2.งานวันสุดสัปดาห์

3. งานต้นกล้าพอเพียง

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
วันพฤหัสบดี ซิสเตอร์/หัวหน้ากลุ่มงาน
วันศุกร์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน
3.ผู้เรียนเดินแถวขึ้นห้องเรียนทาสมาธิ
4.ตัวแทนผู้เรียนบันทึกโอวาทยามเช้า
และนาส่งหัวหน้าโครงการทุกสัปดาห์
5.สรุป ผลการ ดาเนินงาน จัดทารายงาน
2.1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียม
16พ.ค.61 นางธิชญา
รายละเอียดงานกับคณะกรรมการจัดงาน
2.2 ดาเนินการตามแผน
- ทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียนตัวแทน
ผู้เรียนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
พุ่มเงิน พุ่มทอง
และ ข้อความ ทรงพระเจริญ
- ตัวแทนผู้เรียนเข้าแถวเพื่อแสดงความ
เคารพอย่างสมพระเกียรติ
- ผู้เรียน ป.1-ม.3 เข้าแถวหน้าชั้นเรียน
ของตนเองสวดภาวนาเย็นพร้อมกัน
ร้องเพลงมารช์ธีรศาสตร์
- คณะผู้บริหาร คณะครูและผู้เรียนรวมทั้ง
ผู้ปกครองร่วมถวายความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์โดยการร่วมร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมี
2.3 สรุป ผลการดาเนินงาน จัดทารายงาน
28ก.พ.62
3.1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียม
รายละเอียด
3.2 ดาเนินการตามแผน
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เรียนทราบ
- สารวจวิธีการออมของผู้เรียน
- ติดต่อประสานงาน กับธนาคารออมสิน
สาขาลูกแก เพื่อมาเปิดบัญชีใหม่

-

1มิ.ย.61 ก.พ 62

นางธิชญา

ครูประจาชั้น
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โครงการ/งาน

4.งานวันไหว้ครู

5.งานค่ายปฏิบัติธรรม

5.

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
- กาหนดวันฝากธนาคารในแต่ละเดือน
- สรุปจานวนผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม
3.3 ประเมินผลความพึงพอใจ สรุป ผลการ
ดาเนินงาน จัดทารายงาน
4.1 วางแผน ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียม
7,000
14 มิ.ย.61 นางสาว
รายละเอียดในการจัดงาน
ฐิตินันท์
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกคาสั่ง
มอบหมายหน้าที่ดาเนินการ
- ให้ความรู้ฝึกซ้อมผู้เรียนในพิธี
- จัดสถานที่ เตรียมงาน
-จัดงานวันไหว้ครูตามเวลาที่กาหนด
4.3 สรุป ผลการดาเนินงาน จัดทารายงาน
5.1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการ 40,000
ดาเนินการ
5.2 มอบหมายหน้าที่ การดาเนินงาน
- ติดต่อประสานงานกับคณะพระ
วิทยากรวัดยานนาวา
- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนทราบ
- ผู้เรียนชั้น ป.1- ป.3 เข้ารับการอบรม
- ผู้เรียนชั้น ป.4- ป.6 เข้ารับการอบรม
- ผู้เรียนชั้น ม.1- ม.3 เข้ารับการอบรม
5.3 ประเมินผลความพึงพอใจ
5.4 สรุป ผลการดาเนินงาน จัดทารายงาน

งบประมาณ 47,000 บาท

มิ.ย.61

2ก.ค.61
3 ก.ค.61
4 ก.ค.61
5 ก.ค.61
13 ก.ค.61

นางสาว
ฐิตินันท์

นางสาว
ฐิตินันท์
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6.

การประเมินผลโครงการ/ งาน
ตัวชีวัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น
ป.1 ถึง ม. 3 รับฟังโอวาทยามเช้า

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1.ตรวจนับจานวน การมาเรียน สมุดเช็คสถิติการมาเรียน
ทันเวลาเข้าแถวและกิจกรรม
ยามเช้า
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น
2.ตรวจนับการเข้าร่วมกิจกรรม สมุดเช็คสถิติการมาเรียน
ป.1 ถึง ม. 3 เข้าร่วมงานสุดสัปดาห์ สุดสัปดาห์ของนักเรียนทุกวัน
ศุกร์
3.
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น สารวจวิธีการออม
แบบบันทึกวิธีการออม
ป.1 ถึง ม.3 ที่มีการออมด้วยวิธีการ
ต่างๆ
สารวจสถิติการมาเรียน
สมุดเช็คสถิติการมาเรียน
4.
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น
ป.1ถึง ม.3 ที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
-ตรวจนับการเข้าร่วมกิจกรรม -สมุดเช็คสถิติการมาเรียน
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น
ป.1 ถึง ม. 3เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ด้านคุณภาพ
สอบถามความพึงพอใจ
แบบสารวจและสรุปผลความ
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
พึงพอใจ
คุณลักษณะค่านิยมที่ดี
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. พระวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
2. ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน โรงเรียนธีรศาสตร์ ให้โอวาทแต่ละวัน
3. ธนาคารออมสิน สาขาลูกแกเข้ามาให้บริการแก่คณะครูและนักเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนของโรงเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีคุณลักษณะค่านิยมที่ดี เป็นแบบอย่างและ
เป็นเด็กดี ผู้ปกครองพึงพอใจและเชื่อในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ชื่อโครงการ
ระเบียบวินัย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการที่ 2
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นายวรา ขันธ์เครือ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
15 พฤษภาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการระเบียบวินัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน เป็นคน
ดีของสังคมของประเทศชาติในอนาคตต่อไป
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
นักเรียนมีความพึงพอใจในตนเอง ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความสุขกับการมา
โรงเรียน
ความมีเหตุผล
นักเรียนมีจิตสานึกในการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดี
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว นักเรียนมีวิจารณญาณในการคิด ตัดสินใจ รู้จักแก้ปัญหา เลือกทาในสิ่งที่ถูกต้อง
เงื่อนไขคุณธรรม
เมตตา (Compassion)ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดี จงรักด้วยใจจริง
จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรกกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน
อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีใน
ความหวัง
เงื่อนไขความรู้
นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมที่ดี และมีระเบียบวินัยที่แสดงถึงวัฒนธรรมของ
องค์กร
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3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ผู้เรียน ร้อยละ100 ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัยอันเป็นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
1. วางแผนจัดทาโครงการ
1,000 พ.ค.61 – นายวรา
ระเบียบวินัย
2. ขออนุมัติดาเนินระเบี
การ ยบวินั
ก.พ.62
3. ดาเนินงาน
3.1 งานระเบียบวินัย
3.2 งานกากับติดตามระเบียบวินัย
500
พ.ค.61 – นายวรา
4. กากับติดตาม
ก.พ.62
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1ครั้ง/
1. งานระเบียบวินัย
เดือน
1.1ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมและมัธยม ชี้แจง
เรื่องระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนของ
นักเรียน โดยแบ่งออกเป็นระดับช่วงชั้น
ป.1-ป.3, ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3
1.2 กาหนดวันเวลาอบรมระเบียบวินัยนักเรียน
ชั้น ป.1-ม.3 สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน
1.3 ดาเนินการอบรมระเบียบวินัย
ป.1 วันพฤหัสบดี คาบเรียนที่ 5
ป.2 วันพุธ
คาบเรียนที่ 3
ป.3 วันพุธ
คาบเรียนที่ 4
ป.4 วันจันทร์ คาบเรียนที่ 4
ป.5 วันพุธ
คาบเรียนที่ 5
ป.6 วันอังคาร คาบเรียนที่ 4
ม.1 วันอังคาร คาบเรียนที่ 7
ม.2 วันจันทร์
คาบเรียนที่ 7
ม.3 วันศุกร์
คาบเรียนที่ 6
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โครงการ/งาน

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.4. ประชุมนักเรียนเพื่อเน้นย้าในเรื่องระเบียบ
วินัยทุกเดือน
1.5. สรุปประเมินผลการอบรมระเบียบวินัย
1.6.รายงานผลการดาเนินงาน
2.กากับ ติดตามระเบียบวินัย
500
พ.ค.61 – นายวรา
1. ประชุมครูประจาชั้นชี้แจงนโยบายป้องปราบ
ก.พ.62
พฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ของนักเรียน
2. ครูประจาชั้น ครูประจาวิชา ติดตามดูแล
นักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
3 นักเรียนที่ทาผิดระเบียบและข้อตกลงครูประจา
ชั้นบันทึกพฤติกรรมเสนอต่อหัวหน้างาน
ระเบียบวินัยและผู้อานวยการโรงเรียน
รับทราบตามลาดับ
4. เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ทาผิดระเบียบ
ร้ายแรงพบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
5. ครูประจาชั้นส่งสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
ต่องานระเบียบวินัยเดือนละ 1 ครั้ง
6. ประเมินผล
7. สรุปผลการประเมิน และจัดทารายงาน
5. งบประมาณ 1,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชีวัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้วัด
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ100 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3
สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม สังเกตพฤติกรรม
ได้รับการปฐมนิเทศเรื่องระเบียบวินัย
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3ปฏิบัติ
บันทึกพฤติกรรม
แบบบันทึกการขาด
ตนตามระเบียบของโรงเรียน
ลา มาสาย
3. ร้อยละ100ชั้น ป.1-ม.3 มาโรงเรียนตามกาหนดเวลา สารวจ
สถิติการเรียน
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นคนดี เคารพกฎ มีระเบียบวินัยอันเป็น
เอกลักษณ์และ วัฒนธรรมองค์กรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
บันทึกพฤติกรรม
แบบบันทึกพฤติกรรม
อย่างมีความสุข
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7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรโรงเรียนธีรศาสตร์ให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัยอันเป็นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร
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ชื่อโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561– 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ต่อผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลประกาศข่าว ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 1
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นายประวิทย์ นพรัตน์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
10 มกราคม 2562 – 2 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนธีรศาสตร์สร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐานมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ
ยอมรับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีเหตุผลใน
การตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อได้ตรงกับความเป็นตัวตนของตนเอง มีความกตัญญูต่อ พ่อ แม่
ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนและผู้มีพระคุณ
เกิดความผูกพันกับสถาบันที่ได้เรียน โรงเรียนธีรศาสตร์จึง
ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่
ความมีเหตุผล
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันตาม
โอกาสต่างๆอย่างรู้คุณค่า
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบถูกต้องและเหมาะสม
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์
เงื่อนไขความรู้
สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจ
กัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
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2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก ความผูกพัน มีความเอื้ออาทร และมีความกตัญญูกตเวที ต่อครูอาจารย์
ผู้มีพระคุณ และสถาบันการศึกษา
3.เพื่อให้ผู้เรียนดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้าใจ มีจิตอาสา มีการพัฒนาคุณธรรมผ่านการทางานทา
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วม
แสดงความรักความยินดีตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
เป้หมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
4.การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการปัจฉิม 1.ประชุมวางแผนการดาเนินการและติดต่อ
3,000
ม.ค.-ก.พ. นายประวิทย์
นิเทศนักเรียน วิทยากร
62
ชันมัธยมศึกษา 2. มอบหมายหน้าที่การดาเนินงาน
คณะครู
ปีที่ 3
3. ประชุมชี้แจงนัดหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ระดับชั้น ม. 3
1. ปัจฉิมนิเทศ ปีที่ 3
นักเรียนชั้น
4. นักเรียนพร้อมกันที่โรงเรียนตามวันเวลาที่นัด
9 ก.พ.62
มัธยมศึกษา
หมาย
ปีที่ 3
5. เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ
6. วิทยากรดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรมที่
กาหนดไว้
7. ผู้เรียนเดินทางกลับ
8. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
9. สรุปผลการประเมิน
10. จัดทารายงานการประเมิน
2. งานน้องส่งพี่ 1.ประชุมวางแผนการดาเนินงานขอเสนออนุมัติ 1,000
โครงการ
2. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3พร้อมกันที่หอประชุมใหญ่
3. ตัวแทนครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูฝ่าย

ม.ค.62มี.ค.62

นายประวิทย์
และครูประจา
ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
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โครงการ/งาน

วิธีดาเนินงาน
ปกครอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที2กล่าว
ความรู้สึกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. ผู้บริหารและคณะครู ผูกข้อมือให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บนเวที
5. ผู้บริหารคณะครูลงจากเวที และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 มี.ค.62

ขึ้นบนเวที รับมอบดอกกุหลาบจากตัวแทนน้องๆ
จนครบทุกห้อง
6. ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กล่าวความในใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร้องเพลง ให้กับผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ
7. ประธานนักเรียน มอบของที่ระลึกประจารุ่นให้กับ
โรงเรียนโดยผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ คุณพ่อธาดา
พลอยจินดา กล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดงาน
8. คณะครูนักเรียนร่วมกันสวดภาวนาเย็น ร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จพิธี
9. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
10. สรุปผลการประเมิน
11.จัดทารายงานการประเมิน
5.งบประมาณ 4,000บาท
6.การประเมินผลโครงการ/งาน
ระดับความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
ลงชื่อชื่อนักเรียน
1.
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับชั้น
สถิตินักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วม ประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.
ร้อยละ
100 ของผู้เรียนระดับชั้น ประเมินความพึงพอใจ
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วม ประเมินความพึงพอใจ
แสดงความรักความยินดีตามวัฒนธรรมอันดีงาม

1 มี.ค.62 นายประวิทย์

เครื่องมือที่ใช้วัด
แบบลงชื่อนักเรียน
สมุดสถิตินักเรียนรายวัน
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
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ของสังคม
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ อานวยความสะดวกเรื่องอาหารนักเรียน
8.ผลที่คาดว่าได้รับ
1. ผู้เรียนมีความรักความผูกพันในครอบครัวธีรศาสตร์
2. ผู้เรียนสามารถวางแผนการดาเนินชีวิตได้
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ธ.ศ.2
ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 - 2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 3
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีค่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กาหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ วิถีประชาธิปไตย
อันได้แก่ คุณธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเต็มศักยภาพ อันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทางโรงเรียนได้มีการสานนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ โดยให้มี
การดาเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับประถมและมัธยมขึ้น ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถมาใช้
สิทธิการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนครั้งนี้ได้ทุกคน
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณในการใช้ชีวิตตามสิทธิของเราที่พึงได้รับ
ความมีเหตุผล
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานะของตนเอง
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ ความซื่อตรง
การงาน/หน้าที่ ความยุติธรรม ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน
เงื่อนไขความรู้
นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามสามารถเข้ า ใจในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนในการเป็นพลเมืองดีและมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม
3.
เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 – ม. 3 มีส่วนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย
เป้าหมายด้านคุณภาพ
นักเรียนเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริม
1,000
16 พ.ค. 61 นายชาคริต
ประชาธิปไตยใน
1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
22 พ.ค. 61
โรงเรียน
2. ประชาสัมพันธ์
นายประวิทย์
- เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
-งานเลือกตัง
ประธานสภานักเรียน
ประธานสภานักเรียน - ประชาสัมพันธ์ให้มาใช้สิทธิทุกคน
- กาหนดวันเลือกตั้งวันที่ 7 มิถุนายน
2561
7 มิ.ย. 61
3. ดาเนินการเลือกตั้งประธานสภา
นักเรียนจัดหน่วยเลือกตั้งระดับชั้น ป.1
– ม.3 ทั้งหมด 9 จุด
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1- 4
ใช้สถานที่ โรงอาหารหลังห้อง ป.
1/2
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1- 4
ใช้สถานที่ โรงอาหารหลังห้อง ป.2/4
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้สถานที่
บริเวณโดมหน้าห้องป.1/2
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้สถานที่
บริเวณโดมหน้าห้องป.2/4
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ใช้สถานที่หน้า
ห้องน้าชาย
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ใช้สถานที่ใต้
อาคารยวงบอสโก
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โครงการ/งาน
- งานกิจกรรมสภา
นักเรียน

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บริเวณหน้า
ห้องน้าหญิง
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จอดรถมอไซด์
ครูข้างสระว่ายน้า
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้สถานที่
หอประชุมใหญ่
4. จัดหน่วยเลือกตั้งส่วนกลางที่
หอประชุมใหญ่
5.สรุปผลการเลือกตั้งและประเมินผล
วิธีการดาเนินงาน
1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2. มอบนโยบายแก่ประธานสภา
นักเรียนและคณะกรรมการฯ
3. ดาเนินการตามนโยบาย
- คัดแยกขยะ
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้
- การเข้าแถว ต่อคิว
4. ประเมินแผนงานของสภานักเรียน
5.สรุปผลการดาเนินงานตามนโยบาย

15 มิ.ย. 61

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
3,600 16 มิ.ย.61 นายชาคริต
22 มิ.ย.61 นายประวิทย์
และคณะ
มิ.ย. 61 – กรรมการสภา
ก.พ. 62
นักเรียน

6 ก.พ. 62

5. งบประมาณ
- 4,600 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชีวัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 – -ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง
ม. 3 มีส่วนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสภา
นักเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องตามระบอบ -ประเมินความพึงพอใจ
ประชาธิปไตย
- ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง

เครื่องมือที่ใช้
1.รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2.นโยบายพรรค
3.บัตรเลือกตั้ง
4.ใบสรุปผลการเลือกตั้ง
5.แบบบันทึกคะแนนผลการ
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
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7.

8.

หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.โรงเรียนธีรศาสตร์ อานวยสถานที่ในการเลือกตั้ง
2.ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ตามระบอบประชาธิปไตยทุกคน ปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีและมีจิตสาธารณะ
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ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561-2565
เป้าหมายที่
1
คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่
2
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าว ค.ศ.2016- 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการที่ 1
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นางสาววนิดา จันทร์งาม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
9. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตโดยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วถึงแม้เจ้าหน้าที่จะได้ปราบปรามจับกุมการค้ายา
เสพติดอย่างเข้มงวดและจริงจังแต่ก็ไม่ทาให้ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงเลยแต่กลับทาให้ ผู้ผลิตได้
พัฒนายาเสพติดให้ออกฤทธิ์ได้แรงขึ้นและการตรวจพบสารเสพติดในตัวผู้เสพได้ยากขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่จับกุม
ได้ ย ากยิ่ งขึ้ น จากสภาพปั ญ หาดั งกล่ าวได้ ส่ งผลกระทบอย่ างรุ น แรงต่ อ ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าของประเทศ
โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่นับจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งจากสถิติพบว่าผู้ติดยาเสพติด
จานวนมากจะเป็นผู้ก่อคดีอุกฉกรรจ์ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรข้ามชาติและปัญหาความมั่นคง
แห่งชาติอีกด้วย หากปล่อยไว้ให้เนิ่นช้า จะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมอย่างรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไข
ได้เพราะปัญหายาเสพติดมิใช่เรื่องที่จะสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจากัดได้ ทุกฝ่ายควรให้ความสาคัญกับ
ปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งหามาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้บรรลุผลอย่างจริงจัง
โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีนักเรียนจานวนมากจึงถือว่าเป็นนโยบายสาคัญที่
ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากนักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่นต้องการอยากรู้อยากลอง อยากเด่น และอยากเท่ห์โดย
ขาดความยั้งคิดถึงภัยอันตรายที่จะตามมาดังนั้นจึงแสดงออกถึงพฤติกรรมเสี่ยง ประกอบกับบริบทของโรงเรียน
ต้องอยู่ในตัวเมืองใกล้แหล่งที่จะชักจูงนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่าง ๆ ได้ง่าย โรงเรียนจึงจัดทา
โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดกับนักเรียนของ
โรงเรียน
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การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณรายรับที่ได้จากทางบ้านไม่ใช้จ่ายเกินตัว
ความมีเหตุผล
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
1. เข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้อง
2. เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
มีส่วนร่วมในการแสดงออกและภาคภูมิในในผลงานของตนเอง
หลีกเสี่ยงกิจกรรมที่ยั่วยุและสามารถนาไปสู่การใช้สิ่งเสพติดตระหนักถึง
โทษที่เกิดขึ้นจากสิ่งเสพติด
เงื่อนไขคุณธรรม
เมตตา (Compassion)
“ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดี จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนี
ความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่า
เฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชม
ยินดีในความหวัง”
เงื่อนไขความรู้
รู้ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดรู้วิธีการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
2. วัตถุประสงค์
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2. ร้อยละของนักเรียนสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด
เป้าหมายด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
2. โรงเรียนสามารถจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางรูป
การศึกษาและมีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
3.ผู้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง จากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
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4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา
งาน
งานวันงด 1.ประชุมวางแผนการดาเนินงานและเสนอ
1,000
2 พ.ค.61สูบบุหรี่โลก
ขออนุมัติโครงการ
15 พ.ค.61
2.ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายต่างๆ
15 พ.ค.61
3.จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบ
บุหรี่โลก
15 พ.ค.61
4.จัดหานักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบ
บุหรี่โลก
23 พ.ค.61
5.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตอบคาถามช่วง
เวลา12.30-13.00 น.ให้นักเรียนทราบ
6.จัดกิจกรรมตอบคาถามเกี่ยวกับวันงดสูบ
31 พ.ค.61
บุหรี่โลกเวลา12.30-13.00 น. หน้า
ห้องสมุด
7.ประเมินผลการจัดกิจกรรม
31 พ.ค.61
8.จัดทารายงาน
8 มิ.ย. 61
งานวัน
1 .ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
500
24 มิ.ย.61
ต่อต้านยา 2. เสนอกิจกรรมเพื่อพิจารณา
เสพติด
3. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันต่อต้าน
ยาเสพติด
4.ผู้อานวยการโรงเรียนอ่านสารเนื่องในวัน
26 มิ.ย.61
ต่อต้านยาเสพติด
5.ประธานนักเรียนกล่าวนาคาปฏิญาณตน
26 มิ.ย.61
ลูกเสือต้านยาเสพติด
5. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 รับฟังบรรยายเรื่องยา
1 ก.ค.61
เสพติ ด จากครู D.A.R.E. วิ ท ยากร สาย
ตรวจตาบลท่าผา
-เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกับชุมชน
1ก.ค.61
6. ประเมิ น ความพึ งพ อใจที่ ได้ รั บ จาก
กิจกรรม
7. สรุปผลการประเมิน
8. จัดทารายงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาว
วนิดา

นางสาว
ปราถนา

นางสาว
วนิดา

นายวรา
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โครงการ/
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา
งาน
งาน To Be 1.ประชุมวางแผนการดาเนินการ
500
พ.ค.61
Number 2.เสนอขออนุมัติกิจกรรม
พ.ค.61
One
3.รั บ อาสาสมั ค รแกนน านั ก เรี ย นที่ เ ป็ น
พ.ค.61
แบบอย่างที่ดีเป็นผู้สอดส่องและเป็นแกน
นา “เพื่อนเตือนเพื่อน”
4.จัดบอร์ดหรือชุดนิทรรศการต่อต้านยาเสพ
พ.ค.61 -ก.พ.
ติดโดยร่วมกันจัดทาอย่างต่อเนื่อง
62
5.อ อ ก เสี ย งต าม ส าย เป็ น ป ระ จ าเพื่ อ
พ.ค.61 -ก.พ.
ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของยาเสพติด
62
6.จัดกลุ่ม/ชมรมต่างๆในการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ เช่น ดนตรี กีฬา ชักชวน
ให้เพื่อนได้สนในและร่วมกิจกรรม
7.เข้าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนเช่น
ต .ค 61-ก พ
ค่ายลูกเสือ หรือค่ายต่อต้านยาเสพติด
62
8.ประเมินผลการจัดกิจกรรม
28 กพ 62
9.สรุปผลการประเมิน
28 กพ 62
10.จัดทารายงาน
28 กพ 62
5. งบประมาณ 2,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือใน
การลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอม
เมาทุกชนิด
ด้านคุณภาพ
1. ผู้เรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเอง จากสภาวะ ที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ

วิธีการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาว
วนิดา
และสภา
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 รายงานผลการดาเนินงานการป้องกันยาเสพติด
ในโรงเรียน
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าผา ให้ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัย
-สายตรวจตาบลท่า บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องยาเสพติดและการป้องกัน
-ครู D.A.R.E. สภ.กรับใหญ่
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.โรงเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
2.โรงเรียนสามารถจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนว
ทางรูปการศึกษาและมีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
3. ผู้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
4. ผู้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดรู้วิธีการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
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ชื่อโครงการ
ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565
เป้าหมายที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าว ค.ศ.2016- 2020 ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการที่ 4
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าโครงการ
นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พ.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
การดาเนิ นการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของผู้เรียน ให้ เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณ ค่าของ
สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ดาเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่
สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนิน การจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้อ งการ ให้ผู้เรียน
เป็นคนเก่ง คนดี ดารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาที่ มีพ ฤติกรรมไปเกี่ ย วข้องกั บ ยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนี เรียน
ทะเลาะวิว าท ก่ อ
อาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรม
เสี่ย ง ปรั บ เปลี่ ย นพฤติกรรม ความคิด การแก้ไขปัญ หาตามกระบวนการคิดเป็น แก้ปัญ หาเป็น
การ
ดาเนินงานใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้า” ซึง่ 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทน
ครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และส่วนของ 2 ค้า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด/แหล่งอบายมุขรอบ
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา
มาตรการรั กษา
มาตรการเฝ้ า ระวั ง มาตรการบริห ารจั ด การ และกลยุ ท ธ์ 4 ต้ อ ง 2 ไม่ คื อ ต้ อ งมี
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ระบบข้อมูล และเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการดาเนินงาน
โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีผู้เรียนจานวนมากผู้เรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ประกอบกับบริบทครอบครัวของผู้เรียนและโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งที่เป็นสาเหตุชักจูงผู้เรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อบายมุขต่าง ๆ ได้ง่าย โรงเรียนจึงจัดทาโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้
2. วัตถุประสงค์

พอประมาณรายรับที่ได้จากทางบ้านไม่ใช้จ่ายเกินตัว
1. ป้องกันกันตนเองจากสิ่งยาเสพติดและอบายมุขในชีวิตปะจาวัน
2. เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนกล้าตัดสินใจหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ยั่วยุและสามารถนาไปสู่การใช้สิ่ง
เสพ ติดตระหนักถึงโทษที่เกิดขึ้นจากสิ่งเสพติด
เมตตา(Compassion) ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดี จงรักด้วยใจ
จริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรกกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่น
ดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า
จงชื่นชมยินดีในความหวัง
รู้ถงึ โทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดและการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2. เพื่อให้มีผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัด
กับ
กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่สมบูรณ์
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นคนดี มีสุขภาวะทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ดาเนินชีวิตไม่ขัดกับกฎหมาย
และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
4.การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการห้องเรียนสี
ขาวปลอดยาเสพติด 1. กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
5,000
15พ.ค. 61 นางบุญจันทร์
และอบายมุข
2.จัดทาแผนงานโครงการ
3.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. สร้างความร่วมมือและ
พ.ค. 61
ประสานงานกับหน่วยงานที่
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โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวข้อง
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์
6. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติด
การดาเนินงานห้องเรียนสีขาว
7. รายงานประเมินผล
1งานห้องเรียนสีขาว 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ
พ.ค.61- นางสาวอารีรัตน์
ติดตามการดาเนินงานนักเรียนแกน
ก.พ.62
นางสาวอภิญญา
นา ๔ ฝ่าย คือ
ครูประจาชั้นป.1-ม3
 ฝ่ายการเรียน
พ.ค.61 ฝ่ายการงาน
ก.พ.62
 ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
 ฝ่ายกิจกรรม
ก.ย.61,
7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ก.พ.62
ห้องเรียนสีขาว
28ก.พ.62
8.มอบรางวัลห้องเรียนสีขาว
28ก.พ.62
2.งานด้านการป้องกัน 1.ดาเนินงานตามมาตรการ
1,000
ตลอดปี
นางบุญจันทร์
4 ต้อง 2 ไม่
1.1 มาตรการด้านการป้องกัน
การศึกษา
- ด าเนิ นงานให้ ความรู้ สร้างความ
ตระหนั กถึ งโทษและพิ ษภั ยของยา
เสพติด
 กิจกรรม To be number
one
 กิ จ ก ร ร ม ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม
 กิจกรรมสร้างสรรค์
นางสาวสุธีรา
 กิจกรรมด้านจิตอาสา
 จัดสภาพสิ่ งแวดล้ อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู้ ให้ ผู้ เรี ยนปลอดยา
เสพติด
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โครงการ/งาน

งานด้านนโยบาย

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
2.2.มาตรการด้านการค้นหา
-ดาเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
นายวรา
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานเยี่ยมบ้าน
นายบุญลาภ
- สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
2.3 มาตรการด้านการรักษา
- จัดทาMOU สถานพยาบาลและ
ตารวจ
- จัดทาMOU ผู้ปกครองนักเรียน
-กากับติดตามระหว่างการ
บาบัดรักษา
-ให้ความช่วยเหลือหลังการ
บาบัดรักษา
2.4 มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง
- จัดนักเรียนจิตอาสาเฝ้าระวังพื้นที่
-จัดครูเวรสวัสดิการเฝ้าระวังพื้นที่
ต่างๆ
a. ในบริเวณโรงเรียน
จัดครูออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบ
บริเวณสถานศึกษา
มาตรการด้านการบริหารจัดการ
- กาหนดและประกาศนโยบาย
พ.ค. 61 นางบุญจันทร์
ยุทธศาสตร์และมาตรการ
มิ.ย.62
นางจรูญลักษณ์
ต่อต้าน
นางประภาพรรณ
ยาเสพติด และ อบายมุข
- จัดทาแผนงาน โครงการและ
มิ.ย.61
กิจกรรม
มิ.ย.61นายวรา
- สร้างความร่วมมือและ
ก.พ.62
ประสานงานกับหน่วยงาน
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
นางประภาพรรณ
- กากับติดตาม ประเมินผล
มิ.ย.61นางจรูญลักษณ์
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โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
- รายงายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก.พ.62
- นาผลการประเมินมาวิเคราะห์
ก.พ.62
นางจรูญลักษณ์
ข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิดเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข
- สรุปผลการดาเนินโครงการและ
รายงานให้ผู้บริหารโรงเรียน
ทราบ

5. งบประมาณ 6,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากาหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่สมบูรณ์
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นคนดี มีสุขภาวะทางร่างกายที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านคุณภาพ
ผู้ เรี ย นเป็ น คนดี มี สุ ข ภาวะทางร่ างกายที่
สมบู ร ณ์ แข็ ง แรง ด าเนิ น ชี วิ ต ไม่ ขั ด กั บ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

วิธีการประเมิน
รายงานการเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
หน่วยงานต้นสังกัด

เครื่องมือที่ใช้
แบบรายงาน

จัดทารายงานประเมินตนเอง
แบบรายงาน, เกียรติบัตร
ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ รางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่
อบายมุข ต่อหน่วยงานต้นสังกัด รับผิดชอบ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
จัดทารายงานประเมินตนเอง
แบบรายงาน, เกียรติบัตร
ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ รางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่
อบายมุข ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
รับผิดชอบ

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาค 4 บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องยาเสพติดและการป้องกัน
- ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องยาเสพติดและการ
ป้องกัน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าผา .ให้ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัย

ธ.ศ.2

- สายตรวจตาบลท่าผา บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องยาเสพติดและการป้องกัน
- ครู D.A.R.E. สภ.กรับใหญ่
- โรงเรียนเครือข่าย ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางาน
8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ อบายมุข
8.2 ความร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษามีความเข้มแข็งช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมพึงประสงค์
เป็น เยาวชนที่ดีของประเทศไทย
8.3 การดาเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวมีคุณภาพนาไปสู่โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 3
กลยุทธ์ที่ 12

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนและวัดผล
2561 - 2565
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริมพัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการที่ 2
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานทะเบียนวัดผล
หัวหน้าโครงการ
นางศิริพร สนามภู่
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
ห้องทะเบียนวัดผล

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูควรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ในด้าน
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ มีการวัดผลอย่างหลากหลายและครูจะนาการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย เต็มตามศักยภาพ
ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทาโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนและวัดผลที่มีทั้งหมด 6
งานดังนี้ 1. งานวัดผล 2. งานเทียบโอนผลการเรียน 3. งานทาข้อ สอบ 4. งานจัดสอบ 5. งานตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา และ 6. งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ซึ่งงานดังกล่าวสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของผู้บริหารและ
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างครบถ้วน
ความมีเหตุผล
ดาเนินการอย่างถูกต้องที่สุด
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว โรงเรียนปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เงื่อนไขคุณธรรม
ความจริง (Truth)“ท่านจะเรียนรู้ความจริง และความจริงจะทาให้ท่านเป็นอิสระ”(ยน.
8:32)
เงื่อนไขความรู้
1. ใช้ระเบียบการวัดและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.ใช้ประกาศ คาสั่ง ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการพัฒนาส่งเสริมการตรวจสอบ และประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยการกากับติดตาม ตรวจสอบและออกเอกสารหลักฐานการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ถูกต้อง

3.

เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ทะเบียนวัดผล มีการประเมินความรู้ และออกเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ร้อยละ 100

เป้าหมายด้านคุณภาพ
งานวัดผลประเมินผลและเอกสารหลักฐานการศึกษา จัดทาได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลา
ตรวจสอบได้
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริม
1. ประชุมวางแผนการทางาน
15,000 พ.ค 61 – นางศิริพร
ประสิทธิภาพงาน
2. กรอกรายชื่อผู้เรียนและหลักสูตรวิชา
มี.ค 62
ทะเบียนและวัดผล
ต่างๆลงในโปรแกรม Excel
3. ส่งโปรแกรมให้ครูผู้สอนนาคะแนนและ
1. งานวัดผล
เวลาเรียนกรอกลงในโปรแกรมสาหรับ
ทาปพ.5(สมุดเก็บคะแนน)
4. ทะเบียนวัดผลประมวลผล
5. คุณครูตรวจทานความถูกต้องของ
คะแนน
6. คุณครูรับผลการเรียน(ซึ่งระบุคะแนน/
เกรด) ติดลงในแบบรายงานประจาตัว
นักเรียน)
7. ทะเบียนวัดผลตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนทุกรายวิชาอีกครั้ง
8. ประเมินผลการดาเนินงาน
9. สรุปผลการประเมิน
10.จัดทารายงาน
2.งานเทียบโอนผลการ 1. ประชุมชี้แจงวางแผนการทางาน
400
พ.ค.61 –
นางศิริพร
เรียน
2. รวบรวมหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียน
ก.พ. 62

โครงการ/งาน

3.งานทาข้อสอบ

4.งานจัดสอบ

วิธดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
เดิมของผู้เรียน
3. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง
4. นาผลการเรียนมาเชื่อมโยงให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรของโรงเรียนธีรศาสตร์
5. ตรวจสอบความครบถ้วนและความ
ถูกต้องในการเทียบโอนผลการเรียน
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
7. สรุปผลการประเมิน
8. จัดทารายงาน
1. วางแผนการดาเนินงาน
31,000 พ.ค.61 –
2. กาหนดวันให้ครูส่งข้อสอบ
ก.พ. 62
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบที่ครู
ส่งมา จัดรูปแบบให้ถูกต้องและทยอย
ส่งให้ธุรการโรเนียวควบคู่กันไปด้วย
- ข้อสอบกลางภาค1
- ข้อสอบปลายภาค1
- ข้อสอบกลาง2
- ข้อสอบปลายภาค 2
4.ตรวจสอบจานวนและความถูกต้องของ
ข้อสอบก่อนถึงวันสอบ
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. สรุปผลการประเมิน
7. จัดทารายงาน
1. วางแผนการจัดห้องสอบ,จัดซื้ออุปกรณ์
11,000 ก.ค.61 –
การสอบ
มีค. 62
2. ซื้ออุปกรณ์ในการจัดสอบเช่น
กระดาษคาตอบ, ลวดเย็บกระดาษ,ลวดเย็บ
ข้อสอบ,เชือกฟาง
3. ออกคาสั่งการคุมสอบ/ตารางสอบ
4. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมในการสอบ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบจาก
ธุรการเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดสอบ

ผู้รับผิดชอบ

นางศรัณรัตน์

นางศรัณรัตน์

โครงการ/งาน

5.งานตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา

6.งานออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา

วิธดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
6.ดาเนินการสอบให้ตรงตามวันและเวลา
กาหนด
กาหนดการสอบ
- กลางภาคเรียนที่ 1
- ปลายภาคเรียนที่ 1
- กลางภาคเรียนที่ 2
- ปลายภาคเรียนที่ 2
7. ประเมินผลการดาเนินงาน
8. สรุปผลการประเมิน
9. จัดทารายงาน
1. วางแผนการดาเนินงาน
200
พ.ค.612. รับคาร้องของสถานศึกษาต่างๆที่
เม.ย. 62
ต้องการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
3. ตรวจสอบการจบของผู้เรียนที่
สถานศึกษาต่างๆต้องการตรวจสอบว่า
จบจากโรงเรียนธีรศาสตร์จริงหรือไม่
4. ตอบรับการตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปยัง
สถานศึกษาต่างๆตามคาร้องขอ
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. สรุปผลการประเมิน
7. จัดทารายงาน
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
12,000 พ.ค. 61 2. ดาเนินการสารวจจานวนผู้เรียน
เม.ย. 62
3. จัดซื้อปพ.1 ปพ.2 ปพ.3
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ
เช่นประวัติผู้เรียน ผลการเรียน ฯลฯ
5. นาข้อมูลต่างๆกรอกลงในโปรแกรม เพื่อ
จัดทาฐานข้อมูลทะเบียนผู้เรียน
6. รับคาร้องการขอย้ายสถานศึกษาของ
นักเรียนป.1-ป.6 ม.1-2
7. ทะเบียนวัดผลประมวลผลเพื่อนาผลการ
เรียนไปใช้ในการออกหลักฐานการศึกษา
ต่างๆ
8. รายงานการจบการศึกษาสาหรับผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ

นางศิริพร

นางศิริพร

โครงการ/งาน

วิธดาเนินงาน
ป.6และม.3 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ประเมินผลการดาเนินงาน
10. สรุปผลการประเมิน จัดทารายงาน

5. งบประมาณ 69,600 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 มีระบบวัดผลโดยใช้
โปรแกรม Excel 2007 สามารถ
ออกหลักฐานปพ.6ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
2. ร้อยละ 100 จัดทาเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล(ข้อสอบ)ได้ครบถ้วน
ถูกต้อง
3. มีการจัดสอบให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดร้อยละ 100
4. ร้อยละ 100 จัดทาการเทียบโอน
ผลการเรียนครบถ้วน ถูกต้อง
5. ร้อยละ 100 มีการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา ได้ครบถ้วน ถูกต้อง
6. ร้อยละ 100 ออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา ได้ครบถ้วน ถูกต้อง
ตรงตามเวลา
ด้านคุณภาพ
งานวัดผลประเมินผลและเอกสาร
หลักฐานการศึกษา จัดทาได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลา
ตรวจสอบได้

วิธีการประเมิน

งบประมาณ

ระยะเวลา

เครื่องมือที่ใช้

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เอกสารวัดผลประเมินผลมีความเชื่อมั่น

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 8

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ
2561 - 2565
กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วม
รับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการที่ 6
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ
หัวหน้าโครงการ
นางสุรีพร อินทรธนี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
2 พฤษภาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
ห้องธุรการโรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา ริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและผู้เรียน ให้บรรลุเป้าหมาย
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ให้มีคุณภาพมากขึ้น
โรงเรียนจึงจัดทาโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ จัดระบบปฏิบัติงานธุรการ การให้ บริการ
ด้านข้อมูล ข่าวสาร เอกสารสวัสดิการแก่บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วทันเวลาที่กาหนด
พร้อมรับข้อมูลจากผู้ปกครองเพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณกับงานและเวลา
ความมีเหตุผล
รับฟังข้อเสนอแนะของ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว มีระบบการทางานที่ถูกต้องตามระเบียบระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงาน
เงื่อนไขคุณธรรม
เมตตา พระองค์เมตตาต่อทุกคน คนเจ็บป่วย คนตกทุกข์ได้ยาก และคนด้อย
โอกาส พระองค์ร่วมทุกข์กับคนที่มีความทุกข์ พระองค์สอนให้เราเป็นผู้เมตตาเหมือน
พระบิดาทรงเป็นผู้เมตตา

เงื่อนไขความรู้

มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การตีความ และสรุปสาระสาคัญ มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของ
ตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน มีความสามารถในการจัดลาดับ
ความสาคัญและความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร)

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมผู้บริหารด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรการกระจายอานาจให้ทุกกลุ่มงานได้รับเอกสาร
ดาเนินการทันเวลาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงมีคาสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
2) เพื่อส่งเสริมผู้บริหารด้านการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายโดยมีการทางานเป็นระบบ
ครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
หัวหน้ากลุ่มงานและครูโรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับเอกสารทางราชการและหน่วยงานภายนอก 100 %
เป้าหมายด้านคุณภาพ
หัวหน้าทุกกลุ่มงาน ครู ได้รับการประสานงานงานดาเนินการและส่งข้อมูลกลับทันเวลาครบถ้วน ถูกต้อง
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริม 1) ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูลบุคลากร
15,000 พ.ค.61-มี.ค. นายพีระพงษ์
ประสิทธิภาพงาน
และผู้เรียน
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สนามภู่
ธุรการ
2) รับหนังสือจากหน่วยงานภาครัฐและ
1.งานสารบรรณ
เอกชน
3) ลงทะเบียนรับ
4) นาเสนอหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
เกษียณไปให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
5) นาเสนอผู้บริหารลงนาม
6) ถ่ายสาเนาและส่งเอกสารให้
ผู้รับผิดชอบลงชื่อรับทราบ
7) ดาเนินการรวบรวมและส่งงานตาม
หน่วยงานต่างๆ
8) การโต้ตอบหนังสือ
9) การตอบรับจากหน่วยงานราชการ
10) รายงานการดาเนินงานของกิจกรรม

โครงการ/งาน
2.งานบริการงาน
พิมพ์และอัด
สาเนาสนับสนุน
งานของโรงเรียน
ธีรศาสตร์ทุก
กลุ่มงาน

3.งานเบิกเงิน
สวัสดิการของ
รัฐบาล สังฆ
มณฑลราชบุรี
และประกัน
อุบัติเหตุ

วิธีการดาเนินงาน
1) วางแผนเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและ
บุคลากร

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
50,000 พ.ค.61- นางสุรีพร
มี.ค.62

2) ต้นฉบับพิมพ์สาเนาจากกลุ่มงาน
3) อัดสาเนาตามจานวนบันทึกหลักฐาน
ปริมาณ จานวนกระดาษ พร้อมเก็บต้นฉบับ
4) ประเมินผลตรวจสอบความถูกต้อง
5) เก็บรวบรวมสาเนาต้นฉบับเย็บเล่มพร้อม
รายงาน
1) วางแผนเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร

500

พ.ค.61มี.ค.62

นายพีระพงษ์

500

พ.ค.61มี.ค.62

นายพีระพงษ์

2) ประชาสัมพันธ์การเบิกสวัสดิการต่างๆ
3) จัดพิมพ์เพื่อส่งเบิกงาน/หัวหน้างาน
4) ดาเนินการรวบรวมและส่งงานตาม
หน่วยงานต่างๆ
5) ประเมินผลการโอนเงินสวัสดิการให้บุคลากร
6) สรุปรายงานการดาเนินงานการเบิก
สวัสดิการต่างๆ

4.งาน
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อ –
สอบถาม

1) วางแผนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน งาน กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน
2) ให้บริการข้อมูลแก่นักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
3) บันทึกข้อมูล คาร้องและข้อร้องเรียน
4) แจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการ
5) ส่งมอบใบรับรองและเอกสารที่ผู้ปกครอง
ยื่นขอไว้และบันทึกรับเอกสาร
6) ได้รับเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน
7) รายงานการดาเนินงาน

โครงการ/งาน
5.งานทะเบียน
นักเรียนสารวจ
นักเรียนต้นปี
การศึกษา

วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูล
บุคลากรและผู้เรียน
2) สารวจข้อมูลผู้เรียนต้นปี
การศึกษาทุกชั้นเรียน
3) แจกรายชื่อผู้เรียนเป็นรายห้อง
4) ครูตรวจสอบรายชื่อและจานวน
5) แจกบัญชีเรียกชื่อให้ครูประจาชั้น
6) กรอกข้อมูลผู้เรียนผ่านระบบ PSIS
7) ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
-เพิ่มผู้เรียนในระบบก่อน
-จาหน่ายผู้เรียนออกในระบบ
8) พิมพ์รายงานข้อมูลออกจากระบบ
-อน.1, อน.2 ,อน.3 เพื่อขอรับ
การอุดหนุนรายบุคคลประจาปี
9) ปรับปรุงข้อมูลผู้เรียนทุกเดือน
10)พิมพ์รายงานขอรับเงินอุดหนุนราย
เดือน
-อน.4,อน.5 ,อน.6หลักฐานการ
จ่ายเงินเดือนครูและหักเงิน
สมทบกองทุนสงเคราะห์หลักฐาน
การจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคาร
11) ขายใบสมัครและรับสมัคร
ผู้เรียน
12) สอบเข้า/ประกาศผล/มอบตัว
13) รวบรวมใบมอบตัว
14) ลงทะเบียนผู้เรียนใหม่
15) จัดชั้นเรียน
16 จาหน่ายผู้เรียนออกจาก
ทะเบียนนักเรียนและระบบ PSIS
17 )สรุปและรายงานการดาเนินงาน

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
15,000 พ.ค.61-มี.ค. นางวิไลรัตน์
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5. งบประมาณ
81,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียน -สอบถามความพึงพอใจในการ -แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ผู้ปกครอง ชุมชนต่อผลการจัด ให้บริการ
การศึกษาของโรงเรียน
2) ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร เอกสาร มี

-แบบสอบถามความพึงพอใจใน
-สอบถามความพึงพอใจในการ การรับบริการ
รับบริการ

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ด้านคุณภาพ
1) มีการบริการที่รวดเร็ว ตรง
เวลา ข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร

-สังเกตแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ถูกต้องชัดเจนผู้บริหารมีการ

-คาสั่งบันทึกการประชุม
นโยบายและแผน / การประชุม
ครู

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ
2) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ -ตรวจสอบบันทึกการประชุม
มีส่วนร่วมเป็นแบบอย่างที่ดี

-บันทึกการประชุม
-คาสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่

สามารถให้คาแนะนาใช้ข้อมูล
ผลการประเมินและการวิจันใน
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา
3) มีการบริหารที่รวดเร็ว ตรงเวลา -การสังเกต
ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร ถูกต้อง
ชัดเจน

-แบบสังเกต

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 หน่วยงานต้นสังกัดของภาครัฐ
2) ฝ่ายอบรมการศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน
3) สานักงานเทศบาลตาบลท่าผาเป็นหน่วยงานของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครู ชุมชนมีความพอใจในการให้บริการส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น

ธศ.2
ชื่อโครงการ
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560
เป้าหมายที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการงานที่ 1
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ
หัวหน้าโครงการ
นางวิไลรัตน์ จิตเจริญทวีโชค
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 2 พฤษภาคม 2561– 31 มีนาคม 2562
สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
กาหนดอัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษา นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปี ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน มีการกากับติดตาม การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริม
ให้ โ รงเรี ย นมีร ะบบติดตามดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนให้ ได้รับการพัฒ นาเต็มศักยภาพเปิดโอกาสให้ ตัว แทนข อง
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนจึงจัดทาโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้
มีร่วมในการกาหนดอัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษา นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติ งาน
ประจาปี ระบบประกันคุณภาพภายใน พร้อมกับการกากับติดตาม การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณกับการประชุม
ความมีเหตุผล
รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อนามาพัฒนาการจัดการศึกษา
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีระบบการการบริหารด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงื่อนไขคุณธรรม
ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน (Unity/Community) มีอวัยวะหลายส่วน แต่มี
ร่างกายเดียว อวัยวะแต่ละส่วนจะเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
ความรัก (Love) ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่

เงื่อนไขความรู้

จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจาความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีใน
ความชั่ว แต่น่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุ ก
อย่าง
ความซื่อตรง (Honesty) ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย
ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย
พระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนเอกชน

2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีคณะกรรมการโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด และ
กากับ ติดตาม ดูแลพร้อมขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
2) เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
3.เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง
เป้าหมายด้านคุณภาพ
มีข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ
4.การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
1. ประชุมวางแผนเพื่อดาเนินงาน
2 พ.ค.
นางวิไลรัตน์
ประชุมคณะ
2. ผู้บริหารประชุมและแจ้ง วัน เวลาประชุม
2561
กรรมการบริ
ครั้งที่ 1
หารโรงเรียน
3. จัดทาวาระการประชุม
- เพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาปี
1-5 มิ.ย.61
ประชุมคณะ
การศึกษา 2561
กรรม
- รายงานผลการดาเนินงาน
การบริหาร
- เสนอแผนพัฒนาการศึกษาแผนการ
โรงเรียนครั้ง
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
ที่ 1
4. จัดทาจดหมายเชิญประชุม
600
10-12 มิ.ย.
5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
500
61
6. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
50
1-19 มิ.ย.
7. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
61
โรงเรียน
22 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61

โครงการ/งาน
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 2

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 3

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 4

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหารประชุมและแจ้งวัน เวลาประชุม ครั้ง
ที่ 2
1 ก.ย.61
2. จัดทาวาระการประชุม
- เพื่อขอรับเงินเรียนฟรี ค่าอาหารเสริม (นม)
1-7 ก.ย.61
- รายงานการดาเนินงานของโรงเรียนในช่วงเวลา
ที่ผ่านมา
3. จัดทาจดหมายเชิญประชุม
11 ก.ย.61
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมตาม
500
11-19 ก.ย.
วาระ
61
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
500
6.สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
50
21 ก.ย.61
โรงเรียน
22 ก.ย.61
1. ผู้บริหารประชุมและแจ้ง วัน เวลาประชุม
นางวิไลรัตน์
ครั้งที่ 3
1พ.ย.61
2. จัดทาวาระการประชุมเพื่อขอรับเงินเรียนฟรี
ค่าอาหารเสริม(นม) ประจาปีการศึกษา 2561
5-6 พ.ย.61
3. จัดทาจดหมายเชิญประชุม
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมตาม
วาระ
500
12 พ.ย.61
13-19 พ.ย 61
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
21 พ.ย.61
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหาร
500
23 พ.ย.61
โรงเรียน
50
1 ผู้บริหารประชุมและแจ้ง วัน เวลาประชุม
นางวิไลรัตน์
ครั้งที่ 4
1ก.พ.62
2. จัดทาวาระการประชุมเพื่อขอรับเงินเรียน
5 ก.พ.62
ฟรี ค่าอาหารเสริม(นม) ประจาปีการศึกษา
2562
3. จัดทาจดหมายเชิญประชุม
500
10 ก.พ.62
11-18 ก.พ.
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมตามวาระ
500
62
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
50
20 ก.พ.62
6. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
21 ก.พ.62
บริหารโรงเรียน

โครงการ/งาน
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
และกรรมการ
ร่วม 4 ฝ่าย

วิธีดาเนินงาน

งบประมาณ ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้บริหารแจ้งวันเวลาในการประชุม
1ก.พ.62
2. จัดทาวาระการประชุมเพื่อดาเนินการตาม
5 ก.พ.62
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี การจัดซื้อหนังสือ
การจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. จัดทาจดหมายเชิญประชุม
12 ก.พ.62
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมตาม
300
9-18 ก.พ.
วาระ
62
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
300
6 สรุปรายงานการประชุม
21 ก.พ.62
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
7. ออกแบบสารวจความพึงพอใจ
8. เก็บรวบรวมข้อมูล
9. สรุปประเมินผลรายงาน
5.งบประมาณ
4,800
บาท
6.การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
1) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
- สังเกต
-.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โรงเรียน 4 ครั้ง
บริหารโรงเรียน
2) คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม
-ตรวจสอบบันทึกการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประชุม
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
3) ผู้เข้าประชุมพึงพอใจ การจัดการศึกษา -สอบถามความพึงพอใจใน บริหารโรงเรียน/แผนพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน ร้อยละ 80
การ จัดการศึกษาของ
ของสถานศึกษา/แผนประจาปี /
ด้านคุณภาพ
โรงเรียน
คาสั่งต่าง ๆ/ผลการรายงานประจาปี
ข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม
-ตรวจสอบเอกสาร
-แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ
ประกอบการประชุม
จัดการศึกษาของโรงเรียน

7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการขอรับเงินรายบุคคล เงิน
อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
2) ฝ่ายอบรมการศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี หน่วยงานต้นสังกัดของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 6

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
2561 - 2565
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการที่ 6
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าโครงการ
นายวิษณุ เปรมนิ่ม
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2561
สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งสาหรับสถานศึกษาที่ใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาจึง
จ าเป็ น ต้องจั ดระบบสารสนเทศให้ เป็ น หมวดหมู่ ถูกต้ อง ครอบคลุ ม ทัน สมั ย พร้อมใช้ ในการวางแผนการจั ด
การศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหาร
ทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนอื่นๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย และสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้
โรงเรียนเห็นถึงความสาคัญของการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อม
ที่จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นสมควรดาเนินการ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณกับกาลังบุคลากรการดาเนินการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- พอประมาณกับรูปแบบการนาเสนอสารสนเทศของโรงเรียน
ความมีเหตุผล
- สารสนเทศที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้
ทันเหตุการณ์
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - การรวบรวมเรื่องราว ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้พร้อมใช้ พร้อมตอบ
ค าถาม และพร้อ มรายงาน แสดงถึ งศั ก ยภาพของโรงเรีย นที่ มี ระบบการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความกล้าหาญ กล้าดาเนินการโดยมุ่งประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน

เงื่อนไขความรู้
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- ความรอบคอบ ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดาเนินการใช้เหตุผล ใช้เวลา
ไตร่ตรอง ทบทวน เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า และเป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
- การรับใช้ การให้บริการสารสนเทศ การบริการดูแลและซ่อมบารุงเทคโนโลยีให้
พร้อมใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และมีคุณภาพ
- หลักการนาเสนอสารสนเทศ มีความชัดเจน กะทัดรัด ถูกต้อง และน่าสนใจ ให้
ความรู้ที่ยั่งยืนมีการจัดระบบระเบียบในการเก็บ การสรุปการใช้เทคโนโลยีใน
การนาข้อมูลต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการจัดหา การใช้ และการบารุงรักษาเทคโนโลยี สื่อการศึกษาเพื่อ
การบริหารและการจัดการวิชาการและการบริการ
2) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากรครู นักเรียน และกลุ่มงาน อย่างครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของการสนับ สนุน ส่งเสริม และติดตามการจั ดหา การใช้ และการบารุงรักษาเทคโนโลยี
สื่อการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการวิชาการและการบริการ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
บุคลากรครู นักเรียนและกลุ่มงาน ให้สามารถดาเนินการได้อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
เป้าหมายด้านคุณภาพ
มีการสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการจัดหา การใช้ และการบารุงรักษาเทคโนโลยี สื่อการศึกษาเพื่อ
การบริห าร การจัดการวิชาการและการบริการ ที่เป็นระบบ หมวดหมู่ ถูกต้องครอบคลุม ทันสมัยและพร้อม
ให้บริการข้อมูลทุกกลุ่มงานสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
งานรวบรวมและ 1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
10,000
พ.ค. 61
นางสาวทัศนีย์
จัดเก็บ
2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่ม
พ.ค.61-เม.ย.62 นายวิษณุ
สารสนเทศ งาน
โรงเรียน
3. สรุปผลเข้าเล่ม
เม.ย.62
ธีรศาสตร์
4. จัดเก็บสารสนเทศเข้าระบบ
เม.ย.62

งาน/กิจกรรม
งาน
สื่อสัมพันธ์
ธีรศาสตร์

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
1. ประชุมวางแผน
110,000
2. เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรมทุกเดือน
3. ส่งข้อมูลให้โรงพิมพ์เพื่อวางรูปแบบ
วารสาร
4. ตรวจทานตัวอย่างวารสารจากโรง
พิมพ์ก่อนพิมพ์จริง
5.จัดพิมพ์วารสาร
4. ประเมินความพึงพอใจของรับบริการ
5. สรุปผล จัดทารายงาน

งานพัฒนาระบบ 1. ประชุมวางแผน
เว็บไซต์
2. รวบรวมข้อมูล
ธีรศาสตร์
- กิจกรรมภายในโรงเรียน
- กิจกรรมภายนอกโรงเรียน
- รางวัลของโรงเรียนบุคลากรนักเรียน
3. ลงเว็บไซต์
4. ตรวจสอบ ปรับปรุงและอัพเดท
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข่าวสาร
รางวัล กิจกรรม ให้เป็นปัจจุบัน
5. ประเมินผล
งานป้าย
1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อการ
โรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
4. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
5. สรุปผล
งานบันทึกภาพ 1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
กิจกรรมโรงเรียน 2. บันทึกภาพกิจกรรมที่กลุ่มงานและ
โรงเรียนจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
3. สรุปผล

13,000

ธ.ศ.2
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
พ.ค.61
นายวิษณุ
มิ.ย.61-มี.ค.62 นางสาวทัศนีย์
ก.พ.62
มี.ค.62
มี.ค.62
เม.ย.62
เม.ย.62
พ.ค.61
นางสาวทัศนีย์
พ.ค.61-เม.ย.62

พ.ค.61-เม.ย.62
พ.ค.61-เม.ย.62

10,000

10,000

เม.ย.62
พ.ค.61
นายวิษณุ
พ.ค.61-เม.ย.62 นางสาวทัศนีย์
พ.ค.61-เม.ย.62
พ.ค.61-เม.ย.62
เม.ย.62
พ.ค.61
นายวิษณุ
พ.ค.61-เม.ย.62 นางสาวทัศนีย์
เม.ย.62

งาน/กิจกรรม
งานบัตร
ประจาตัว
นักเรียน

งานดูแลและ
ซ่อมบารุง
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ธ.ศ.2
ผู้รับผิดชอบ

วิธีดาเนินงาน
งบประมาณ
ระยะเวลา
4. จัดเก็บลงแผ่นซีดี
เม.ย.62
1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
53,000
พ.ค.61
นางสาวทัศนีย์
2. สารวจนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนที่
พ.ค.61
นายวิษณุ
ยังไม่มีบัตรประจาตัวนักเรียน
3. ถ่ายภาพนักเรียนใหม่
พ.ค.-มิ.ย.61
4. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนให้ครบถ้วน
มิ.ย. 61
5.ตรวจสอบภาพนักเรียนให้ตรงกับ
ข้อมูลรายบุคคลในฐานข้อมูล
มิ.ย.61
6. ปริ้นบัตรประจาตัวนักเรียนใหม่
มิ.ย.61
7. แจกบัตรประจาตัวนักเรียน
มิ.ย.61
8. จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียนที่แจ้ง
พ.ค.61-เม.ย.62
บัตรหาย
9. สรุปผล
เม.ย.62
1. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
2. รับแจ้ง สารวจ ตรวจสอบ ติดตาม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
3. แก้ไข ซ่อมบารุง จัดหา เปลี่ยน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
4. สรุปผล

5. งบประมาณ 406,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของการสนับสนุน ส่งเสริม และ
ติดตามการจัดหา การใช้ และการบารุงรักษา
เทคโนโลยีสื่อการศึกษาเพื่อการบริหารและการ
จัดการวิชาการและการบริการ รวมถึงการ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากรครู
นักเรียนและกลุ่มงาน ให้สามารถดาเนินการได้

200,000

พ.ค.61
พ.ค.61

นายวิษณุ
นางสาวทัศนีย์

พ.ค.61-เม.ย.62
เม.ย.62

วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึง
พอใจ

ธ.ศ.2

2.

3.
4.
5.
6.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ร้อยละ 100 ของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลกร
ตลอดจนบุคคลภายนอก รับทราบข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตลอดปีการศึก
ร้อยละ 100 ของกิจกรรมภายในโรงเรียน
เผยแพร่สู่เว็บไซต์โรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน
ร้อยละ 100 ของกิจกรรมภายในโรงเรียนมีป้าย
ประชาสัมพันธ์ครบถ้วน
มีภาพกิจกรรมของโรงเรียนที่ครบถ้วน ทุก
กิจกรรม/งาน/โครงการ ร้อยละ 100
ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด มีบัตร
ประจาตัวนักเรียน
ร้อยละ 100 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียนสามารถใช้งานได้

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ

ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ

ด้านคุณภาพ
1. มีการสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการจัดหา ประเมินความพึงพอใจ
การใช้ และการบารุงรักษาเทคโนโลยี
สื่อการศึกษาเพื่อการบริหาร การจัดการวิชาการ
และการบริการ ที่เป็นระบบ หมวดหมู่ ถูกต้อง
ครอบคลุม ทันสมัยและพร้อมให้บริการข้อมูลทุก
กลุ่มงานสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ
ต่างๆ รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลของนักเรียน
บทความทางวิชาการ สาหรับค้นคว้า อ้างอิง
และประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3. โรงเรียนมีเว็บไซต์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ สร้าง
ประเมินความพึงพอใจ
ความเข้าใจการให้บริการด้านข่าวสาร ข้อมูลแก่
ผู้ปกครอง และชุมชนได้ เป็นอย่างดี พร้อมเป็น
แหล่งข้อมูลในการทากิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
แก่ชุมชน

แบบประเมินความพึง
พอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

ธ.ศ.2
4.
5.
6.

7.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินไป
มีภาพกิจกรรมที่เป็นปัจจุบัน สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
นักเรียนทุกคนมีบัตรประจาตัวครบถ้วนและ
ข้อมูลบนบัตรประจาตัวครบถ้วนถูกต้อง
สามารถนาไปแสดงตัวตนในการทากิจกรรม
ต่างๆของทางโรงเรียน
คุณครูและนักเรียนสามารถใช้งานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ
แบบประเมินความพึง
พอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

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

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 5

วันกตัญญูกตเวทีคณะผู้บริหาร
2561 - 2565
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการที่ 2
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
หัวหน้าโครงการ
นางรังสิมา บุญสม
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 พ.ค. 2561 – 31 เม.ย.. 2562
สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ความกตัญญู คือ ความรู้และการยอมรับในบุญคุณของบุคคล และฑรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีต่อตัว
เราทั้งทางตรงและทางอ้อม กตเวที คือ พยายามกระทาตอบด้วยการทดแทนพระคุณ ช่วยเหลืออุปการะ ยก
ย่อง บารุงรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่ดีงาม เพื่อความสงบสุขของสังคม และเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทุกแห่งมีผู้บริหารที่เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ และตัดสินใจ เป็นผู้นาที่
รับผิดชอบต้องสร้างคุณภาพ คุณภาพที่ดีให้เกิดการยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
กลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดทาโครงการวัตกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหาร
สถานศึกษาขึ้นเพื่อให้บุคคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกตอบแทนความทุ่มเท เสียสละ
แรงกายแรงใจในการทางานบริหารโรงเรียน บุคลากรมีส่วนร่วมที่แสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน รู้จักแบ่งรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณและเป็นแบบอย่างในด้านความกตัญญูกตเวที
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ความมีเหตุผล
เพื่อให้บุคลากรมีความกตัญญูต่อผู้บริหาร
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างดีรอบคอบ
เงื่อนไขคุณธรรม
ความกตัญญูรู้คุณ
เงื่อนไขความรู้
ความกตัญญู
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความเคารพ กตัญญูต่อ
ผู้บริหาร
เป้าหมายด้านคุณภาพ
คณะครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อผู้บริหารโรงเรียน
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการวันกตัญญู 1. ประชุมวางแผนจัดทา
20,000
โครงการ
2. ขออนุมัติดาเนินการ
3. ดาเนินการ
3.1 กาหนดวัน
3.2 เตรียมกิจกรรม
3.3 ออกคาสั่งกาหนดความ
รับผิดชอบ
3.4 จัดกิจกรรม
4. กากับติดตาม
5. สรุปรายงานประเมินผล
5. งบประมาณ 20,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
-การนับจานวนบุคลากร
1. ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่มาโรงเรียนได้เข้าร่วมงานฉลองศาสน
นามผู้บริหาร
ด้านคุณภาพ
1. ครูและนักเรียนได้ร่วมแสดงความ -การนับจานวนบุคลากร
กตัญญูกตเวทีต่อผู้บริหารเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนธีรศาสตร์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

29 พ.ค.61- นางรังสิมา
31 ธ.ค. 61

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย

- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 5

เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
2561 - 2565
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการที่ 2
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
หัวหน้าโครงการ
นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 พ.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562
สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ขวัญและกาลังใจนามาซึ่งแรงจูงใจในการทางาน ถ้าบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกาลังใจในการ
ทางานดี ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อการทางาน ทางานอย่างมีความสุข มีพลังที่จะสร้างสรรค์
ผลงาน ไม่เฉื่อยชาและท้อแท้ การสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนจึงเป็นปัจจัยสาคัญของการ
ทางานโรงเรียนได้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มงานบริหารบุคคล จัดทาโครงการเสริมสร้างขวัญลกาลังใจ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนของครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต นดี มี ผ ลงานดี เ ด่ น ให้ มี ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น
เสริมสร้างความศรัทธาความเชื่อถือและแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ให้ที่ประจักษ์แก่สังคม
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ความมีเหตุผล
- เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทางาน
- เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว - มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างดีรอบคอบ
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรัก ความสามัคคี
เงื่อนไขความรู้
- เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการครูของสังฆมณฑลราชบุรี
- เกณฑ์การรับขวัญและกาลังใจของโรงเรียน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อการตอบแทนยกย่อง เชิดชู ให้กาลังใจแก่บุคลากรครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานดี มีผลงาน
ดีเด่น มีคุณภาพ และประสิทธิผลเป็นที่ประจักษ์
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
3.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและกาลังใจของสังฆมณฑล
3.2 ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและกาลังใจของโรงเรียน
3.3 ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับสวัสดิการทัศนศึกษา
เป้าหมายด้านคุณภาพ
บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและกาลังใจของสังฆมณฑลและของโรงเรียนทาให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
1. ประชุมวางแผนการทาโครงการ
600,000
15 พ.ค.61- นางสุดารัตน์
เสริมสร้างขวัญ
31 มี.ค.62
2. ขออนุมัติโครงการ
และกาลังใจ
3. ดาเนินงาน
3.1 ศึกษารายละเอียดรูปแบบการ
ให้สวัสดิการ
3.2 มอบหมายหน้าที่ดาเนินการ
3.3 ประชุมชี้แจงให้คุณครูทราบ
3.4 ดาเนินการจัดสวัสดิการ
3.4.1 สวัสดิการสังฆมณฑล
3.4.2 สวัสดิการโรงเรียน
3.4.3 ทัศนศึกษาคณะครู
5. งบประมาณ 600,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการ
จากสังฆมณฑล

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

- การนับจานวนบุคลากรที่ได้รบั - แบบสรุปแต่ละสวัสดิการ
สวัสดิการขวัญและกาลังใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รูปถ่าย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

2. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการจาก
โรงเรียน
3. ร้อยละ 100 ได้รับสวัสดิการทัศน
ศึกษาคณะครู

- บุคลากรมีความพึงพอใจขวัญ
และกาลังใจที่ได้รับ

ด้านคุณภาพ
บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและ
- การนับจานวนบุคลากร
กาลังใจของสังฆมณฑลและของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนทาให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนธีรศาสตร์
2. สังฆมณฑลราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรครูพึงพอใจกับขวัญและกาลังใจที่ได้รับมาก

เครื่องมือที่ใช้

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพบุคลากร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565
เป้าหมายที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
หัวหน้าโครงการ
นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กุล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562
สถานทีด่ าเนินการ
ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสานักงานตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการศึกษามีเป้าหมายให้
ผู้บริหารและครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จากการแสวงหาความรู้และการเข้ารับการอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทา
ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง
ๆ และทาให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และผู้บริหารใช้หลักการ
บริ ห ารแบบมีส่ วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินผลการวิจัย บริห ารจัดการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายให้
คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
ดังนั้น โรงเรียนธีรศาสตร์ จึงจัดทาโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพบุคลากร เพื่อยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนได้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ความมีเหตุผล
- เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียน ด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐาน เป็น
แนวทางเดียวกัน
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา

เงื่อนไขความรู้

-

ความรอบคอบ มีสติ
ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู
แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ
เกณฑ์และวิธีการประเมิน

2. วัตถุประสงค์
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบตาม
ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และทาหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของครูได้รับการอบรมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าประชุมเต็มคณะตาม
กาหนด
2. ร้อยละ 80 ของครูได้รับการอบรมสัมมนาด้านวิชาการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และเข้าร่วมประชุมตามกาหนด
3. ร้อยละ 80 ของครูได้รับการอบรมสัมมนาเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
และ
เข้าประชุมเต็มคณะตามกาหนด
เป้าหมายด้านคุณภาพ
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบตาม
ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และทาหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนา
1. ประชุมวางแผน
100,000 เม.ย. 61 – น.ส.รุ่งอรุณ
ประสบการณ์วิชาชีพ 2. ขออนุมัติดาเนินการ
มี.ค. 62
บุคลากร
3. ดาเนินการ
3.1 จัดอบรมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจ
3.2 จัดอบรมสัมนาด้านวิชาการ
3.3 จัดอบรมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอก
4. กากับติดตาม
5. ประเมินผล
5. งบประมาณ
100,000 บาท

6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80ของครูได้รับการอบรม
สัมมนาฟื้นฟูจิตใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเข้าประชุมเต็มคณะตามกาหนด

วิธีการประเมิน
- การนับจานวนบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม
- แบบสารวจความพึงพอใจ
- การนับจานวนบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบรายงานการอบรมสัมมนา
ฟื้นฟูจิตใจ
- คาสั่งเข้ารับการอบรมสัมมนา
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ภาพถ่าย

ร้อยละ 80 ของครูได้รับการอบรม
- แบบสารวจความพึงพอใจ
สัมมนาด้านวิชาการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม - การนับจานวนบุคลากร
สาระการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน ที่เข้ารับการอบรม
และนอกโรงเรียน และเข้าร่วมประชุม - แบบสารวจความพึงพอใจ
ตามกาหนด

- แบบรายงานการอบรมสัมมนา
ด้านวิชาการ
- คาสั่งเข้ารับการอบรมสัมมนา
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ภาพถ่าย

ร้อยละ 80 ของครูได้รับการอบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายนอกและเข้า
ประชุมตามกาหนด

- แบบรายงานการอบรมสัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก
- คาสั่งเข้ารับการอบรมสัมมนา
- แบบประเมินความพึงพอใจ

- แบบสารวจความพึงพอใจ
- การนับจานวนบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม
- แบบสารวจความพึงพอใจ

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

ธ.ศ.2
ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565
เป้าหมายที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กุล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และนาเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด
ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตาสง ๆ ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้
มากที่สุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และ
ขวัญกาลังใจที่ดีด้วย
โรงเรียน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้น
จาเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง และ
โลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้นามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังใจที่ดีต่อบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ความมีเหตุผล
- เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียน ด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐาน เป็น
แนวทางเดียวกัน
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว - ต้องวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ ยุติธรรม

เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้

- ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ความขยัน อดทน เสียสละ ตรงเวลา
- ความรอบคอบ มีสติ
- ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือครู
- แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ
- เกณฑ์และวิธีการประเมิน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อการวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
3.1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.1.1 ร้อยละ 100 ของครูได้รับภาระงานตามวุฒิการศึกษาตามหน้าที่ตามความสามารถ
3.1.2 ร้อยละ 90 ของครูได้ปฏิบัติหน้าที่เวรสวัสดิการตามที่ได้รับมอบหมายและบันทึกรายงาน
การปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1.3 ร้อยละ 100 ของบุคลากรเข้าใหม่ได้รับการนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.1.4 ร้อยละ 100 ของครูได้รับการดูแลและต่อใบประกอบวิชาชีพครู
3.1.5 ร้อยละ 100 ของครูได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร ตรงเวลาตามที่กาหนด
3.1.6 ร้อยละ 90 ของครูได้รับการกากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ( ขาด ลา มา สาย)
3.1.7 ร้อยละ 100 ของครูได้จัดทารายงานประเมินตนเองต่อผู้บริหาร
3.1.8 ร้อยละ 90 ของครูได้ต่อใบสัญญาการเป็นครู
เป้าหมายด้านคุณภาพ
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบตาม
ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริม 1.ประชุมวางแผนจัดทาโครงการ
5,500
พ.ค. 61 – น.ส.รุ่งอรุณ
ประสิทธิภาพการ 2.เสนอขออนุมัติดาเนินการ
มี.ค. 62
ปฏิบัติงานบุคลากร 3.ดาเนินการ
3.1 วางแผนบุคลากรและกาหนดภาระงาน
3.2 จัดเวรสวัสดิการความปลอดภัย
3.3 นิเทศบุคลากรเช้าใหม่
3.4 ต่อใบประกอบวิชาชีพครู

งาน

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
3.5 แต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร
3.6 กากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่
3.7 จัดทารายงานประเมินตนเองต่อผู้บริหาร
3.8 ต่อสัญญาการเป็นครู
4. กากับติดตาม
5. สรุปรายงานประเมินผล
5. งบประมาณ
5,500 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
1. วางแผนบุคลากรและกาหนดภาระงาน - การนับจานวนบุคลากรที่ - คาสั่งแต่งตัง้ การรับภาระงาน
ด้านปริมาณ
ได้รับภาระงานตามวุฒิ
ตามวุฒิการศึกษา ตามหน้าที่
ร้อยละ 100 ของครูได้รับภาระงาน
การศึกษา ตามหน้าที่
ตามความสามารถ
ตามวุฒิการศึกษาตามหน้าที่ตาม
ตามความสามารถ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ความสามารถ
- แบบสารวจความพึง
ด้านคุณภาพ
พอใจ
บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่มี
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.งานเวรสวัสดิการความปลอดภัย
- การลงบันทึกการอยู่เวร - ตารางการปฏิบัติหน้าที่เวร
ด้านปริมาณ
สวัสดิการอยู่เวรตามจุด
สวัสดิการ
ร้อยละ 90 ของครูได้ปฏิบัติหน้าที่เวร ต่างๆ
- สมุดบันทึกเวรสวัสดิการ
สวัสดิการตามที่ได้รับมอบหมายและบันทึก - แบบสารวจความพึง
- แบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ
พอใจ
- ภาพถ่าย
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านคุณภาพ
บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่เวรสวัสดิการ
มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและทาหน้าที่อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ
3.งานนิเทศบุคลากรเช้าใหม่
- การนับจานวนบุคลากรที่ - แบบรายงานบุคลากรที่
ด้านปริมาณ
ได้รับการนิเทศ
ได้รับการนิเทศ/ภาพถ่าย

ร้อยละ 100 ของบุคลากรเข้าใหม่ได้รับ
การนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านคุณภาพ
บุคลากรเข้าใหม่ได้รับความรู้ระเบียบ
ปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและทา
หน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
4.งานต่อใบประกอบวิชาชีพครู
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของครูได้ต่อใบ
ประกอบวิชาชีพครู
ด้านคุณภาพ
บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่มี
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5.งานแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร
ด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของครูได้รับการแต่งตั้ง
และถอดถอนบุคลากร ตรงเวลาตามที่
กาหนด
ด้านคุณภาพ
บุคลากรครูได้รับการแต่งตั้งและถอด
ถอนบุคลากรตรงเวลาตามที่กาหนดมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
6.งานกากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่
ด้านปริมาณ

- แบบสารวจความพึง
พอใจ
วิธีการประเมิน

- แบบประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้

- การนับจานวนบุคลากรที่ - หลักฐานการต่อใบประกอบ
ได้ต่อใบประกอบวิชาชีพ วิชาชีพครู
ครู
- สาเนาเอกสารใบอนุญาตการ
- แบบสารวจความพึง
เป็นครู
พอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

-การนับจานวนบุคลากรที่ - คาสั่งแต่งตั้งและถอดถอน
ได้รับการแต่งตั้ง และ
บุคลากร
ถอดถอนบุคลากร
- เอกสารการต่อสัญญาการเป็น
-แบบสารวจความพึงพอใจ ครู
- แบบประเมินความพึงพอใจ

- การนับจานวนบุคลากรที่ - แบบบันทึกการลงเวลาการ
ได้รับการสารวจการ
ปฏิบัติหน้าที่รายวัน
ปฏิบัติหน้าที่ ขาด ลา - แบบบันทึกการลงเวลาการ
มา สาย
ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพิเศษ

ร้อยละ 100 ของครู ได้รับการ
- แบบสารวจความพึง
ของโรงเรียน
สารวจการปฏิบัติหน้าที่ ( ขาด ลา มา
พอใจ
- เอกสารการลากิจ ลาป่วย
สาย)
- แบบบันทึกการขาด ลา มา
ด้านคุณภาพ
สาย
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบแผนการขาด ลา มา สาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
7.งานจัดทารายงานประเมินตนเองต่อ
- การนับจานวนบุคลากรที่ - แบบรายงานแฟ้มพัฒนางาน
ผู้บริหาร
ทาแฟ้มพัฒนางาน
รายบุคคล
ด้านปริมาณ
- แบบสารวจความพึง
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 100 ของครูได้จัดทารายงาน พอใจ
ประเมินตนเองต่อผู้บริหาร (SAR)
ด้านคุณภาพ
บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ มี
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
8.งานต่อสัญญาการเป็นครู
- การนับจานวนบุคลากรที่ - หลักฐานการต่อใบสัญญาการ
ด้านปริมาณ
ได้ต่อใบสัญญาการเป็น เป็นครู
ร้อยละ 90 ของครูได้ต่อใบสัญญาการ
ครู
- แบบประเมินความพึงพอใจ
เป็นครู
- แบบสารวจความพึง
ด้านคุณภาพ
พอใจ
บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่มี
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
7. หน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนธีรศาสตร์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 5

สุขภาพดีชีวีมีสุข
2561 - 2565
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดาเนินการงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการที่ 2
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
หัวหน้าโครงการ
นางสาวลัดดา ยางม่วง
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
22 มิ.ย. 2561 - 22 ก.พ. 2562
สถานที่ดาเนินการ
บริเวณลานโดม โรงเรียนธีรศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
สุขภาพเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดีจะเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาสุขภาพอนามัย ผู้บริหารเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องมีความพร้อมทั้ง
ด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ดังนั้นทางโรงเรียนธีรศาสตร์ ได้ เล็งเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของครู
สร้างจิตสานึกที่ดีในการออกกาลั งกาย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม และเป็นการ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีในการรักการออกกาลังกาย รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กให้หันมาสนใจ
ในการออกกาลังกาย ไม่ข้องเกี่ยวและห่างไกลยาเสพติด
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม
ความมีเหตุผล
- เพื่อให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทางาน
- เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว - มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างดี รอบคอบ
เงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรัก ความสามัคคี มีการแบ่งปัน
- มีความอดทน มีสติ

เงื่อนไขความรู้ - การมีสุขภาพดี โดยการออกกาลังกาย เป็นการบริหารอวัยวะทั้งภายในและภายนอก
ทาให้ได้รับการเคลื่อนไหว ช่วยให้เกิดการเสริมสร้างส่วนที่ขาด หรือลดส่วนที่เกิน ช่วย
ในการทางานของหัวใจ ปอด ฯลฯ คนที่ไม่ออกกาลังกายจะเป็นคนอ่อนแอ ขาดภูมิ
ต้านทาน เจ็บป่วย เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักการปฏิบัติ ดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บและปฏิบัติหน้าที่ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
บุคลากรครู ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมออกกาลังกายทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
เป้าหมายด้านคุณภาพ
คณะครูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
ในเรื่องการออกกาลังกาย และมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรร่วมกัน
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
โครงการสุขภาพดี 1. ประชุมวางแผนจัดทา
ชีวีมีสุข
โครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินงาน
3.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้คณะ
ครู ได้ทราบ
3.3 คณะครูในโรงเรียนทุก
คนออกกาลังกายและเล่นกีฬา
พร้อมกันทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
4. กากับติดตาม
5. สรุปรายงานประเมินผล

งบประมาณ ระยะเวลา
3,000
มิ.ย.61-ก.พ.62

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ลัดดา

5. งบประมาณ 3,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ด้านปริมาณ
- ลงชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรครู ร้อยละ 90 ได้เข้า
ร่วมออกกาลังกายทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่
3 ของเดือน
ด้านคุณภาพ
- ประเมินความพึงพอใจ
คณะครูมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี สามารถประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนใน
เรื่องการออกกาลังกาย และมี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน
องค์กรร่วมกัน

เครื่องมือที่ใช้
- รูปถ่าย

- แบบประเมินความพึงพอใจ

7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การ
เรียนการสอนและเป็นที่ประทับใจ สร้างความศรัทธาเชื่อมั่น แก่ผู้ปกครองและชุมชน

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชุมชนศิษย์พระคริสต์
2561 – 2565

เป้าหมายที่ 5
การจัดการศึกษาคาทอลิก
กลยุทธ์ที่ 14
ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 9,10
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานจิตตาภิบาล โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
“ชุมชนศิษย์พระคริสต์ ” หมายถึง การดาเนินชีวิตแบบหมู่คณะหรือชุมชนของคริสตชน และเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสตเจ้าได้เป็นอย่างดีด้วยความรัก ให้เกียรติ และเห็นคุณค่าของกั นและ
กันของทั้งผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรสนับสนุน และชุมชน ด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุข และการเป็นน้า
หนึ่งใจเดียวกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา เพศ วัย ถือเป็นวิถีชีวิตศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง
กลุ่มงานจิตตาภิบาลจึงได้จัดโครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อจัดระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกซึ่งเป็นศิษย์พระคริสต์ที่ทางานและเจริญชีวิตอยู่ในโรงเรียนคาทอลิก ถึงแม้จะต่าง
ศาสนาก็ได้รับการหล่อหลอมยึดมั่นในความเชื่อ และเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าแก่คนรอบข้าง ทั้งด้วยคาพูด
ความคิด และการดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อคริสตชนผ่านทางวิถีชีวิตของเราคริสตชนซึ่งเป็นศิษย์ของ
พระคริสต์
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- เข้าร่วมงานต่างๆ ตามโอกาส ความสามารถ ความเหมาะสมกับวัยของตนเอง
ความมีเหตุผล
- การเรียนรู้คาสอนของศาสนาช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การมีภู มิ คุ มกั น ที่ ดี ในตั ว - การเข้ าร่ ว มงานต่างๆด้านศาสนาท าให้ เกิด ความเข้าใจในการดาเนิ น ชีวิตอย่าง
รอบคอบและมีสติ
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการภาวนา
เงื่อนไขความรู้
- ความรักในความเป็นหนึ่งเดียวกันจากการที่ได้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า

2. วัตถุประสงค์
เพื่อการจัดระบบการศึกษาคาทอลิกของโรงเรียน มีการบริหารจัดการให้ทุกคนในชุมชนได้อยู่ร่วมกัน
และเป็นประจักษ์พยานชีวิตถึงองค์พระคริสตเจ้าท่ามกลางเพื่อนพี่น้องรอบข้างในสังคม บนความแตกต่างทาง
ศาสนาได้อย่างหลาหลาย
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน แต่ละกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมงานในโครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานในโครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ แต่ละงานอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
งาน
วิธีการดาเนินงาน
1.โครงการชุมชน
1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
ศิษย์พระคริสต์
ดาเนินงาน
2. มอบหมายหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบ
3.ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
4.กากับติดตาม
5.ประเมินผล
6.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.1.งานกองหน้าร่า 1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
เริง/พลศีล/ยุวธรรม ดาเนินงาน
ทูต/วาย.ซี.เอส.
2. มอบหมายหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบ
3. สารวจรายชื่อนักเรียนคาทอลิก ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. นักเรียนเข้าร่วมงานทุกเช้าวันพุธ
พฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 7.50-8.15 น.
5.ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
6.กากับติดตาม
7.ประเมินผล
8.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.2งานค่ายเยาวชน 1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
คาทอลิก
ดาเนินงาน
2.มอบหมายหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบ
3.สารวจรายชื่อนักเรียนคาทอลิก ชั้น

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
26,000 พ.ค.61นางสาวสุมาส
ก.พ.62

300

พ.ค.61ก.พ.62

นางสาวนิรัตนดา

5,000

พ.ค.61ก.พ.62

นางสาวสุมาส

งาน

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.นาพานักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชนคาทอลิก
ในวันและเวลาที่กาหนด
5.ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
6.กากับติดตาม
7.ประเมินผล
8.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.3งานสอนคาสอน 1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
8,000
พ.ค.61- นายพงศ์พันธ์
ดาเนินงาน
ก.พ.62
2.ออกคาสั่ง มอบหมายหน้าที่ครู
สอนคาสอน
3.จัดตารางการสอนคาสอนตลอดปีการศึกษา
4.ผู้เรียน เรียนคาสอนในคาบแนะแนว
5.ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
6.กากับติดตาม
7.ประเมินผล
8.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.4งานพิธีบูชา
1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
100
พ.ค.61- นางสาวพนิดา
ขอบพระคุณวัน
ดาเนินงาน
ก.พ.62
อาทิตย์/วันศุกร์ต้น 2.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ
เดือน
งาน
3.ติดตามนักเรียนคาทอลิกให้แก้บาปและรับ
ศีลมหาสนิท
4.ฝึกซ้อมขับร้องเพลงเตรียมในวันมิสซาวัน
ศุกร์ต้นเดือน
5.ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
6.กากับติดตาม
7.ประเมินผล
8.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.5งานสอนวิชา
1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
2,000
พ.ค.61- นางสาวสุมาส
คริสตศาสนา
ดาเนินงาน
ก.พ.62
2.มอบหมายหน้าที่ครูสอนในระดับชั้นต่างๆ
และจัดเตรียมแผนการสอนรวมถึงสื่อที่จะใช้

งาน

วิธีการดาเนินงาน

ในการสอน
3.ติดตามผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับชั้น
4.ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5.กากับติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.6งานพิธีบูชา
1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
ขอบพระคุณเปิดปี ดาเนินงาน
การศึกษา
2.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ
3.จัดเตรียมนักเรียนในการฝึกซ้อมโปรย
ดอกไม้
4. ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5.กากับติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.7งานสมโภชพระ 1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
วรกายและพระโลหิต ดาเนินงาน
ของพระคริสตเจ้า
2.มอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบงาน
3.จัดเตรียมนักเรียนในการฝึกซ้อมโปรย
ดอกไม้
4.ครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เตรียมตกแต่ง
สถานที่
5.ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
6.กากับติดตาม
7.ประเมินผล
8.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.8งานวจน
1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
พิธีกรรมขอพรพระ ดาเนินงาน
2.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ
3.รวบรวมภาพถ่าย เอกสารประเมินผลงาน
4.ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5.กากับติดตาม
6.ประเมินผล

งบประมาณ ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1,500

21 พ.ค.61 นางสาวพนิดา
กิจเจริญ

1,000

3 มิ.ย.61 นางสาวพนิดา
นิ่มนุช

100

14-15
ก.ย.61

นายพงศ์พันธ์

งาน

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
7.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.9งานพิธีบูชา
1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
600
2 พ.ย.61 นางสาวพนิดา
ขอบพระคุณระลึก ดาเนินงาน
กิจเจริญ
ถึงผู้มีพระคุณและ 2.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ
ผู้บริหารโรงเรียน
3.ครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เตรียมตกแต่ง
ที่ล่วงหลับ
สถานที่
4.ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5.กากับติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.10งานฉลองวัด 1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
200
18 พ.ย.61 นางสาวสุมาส
แม่พระถวายองค์ใน ดาเนินงาน
พระวิหาร ลูกแก
2.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ
3.ฝึกซ้อมนักเรียนในการต้อนรับพระสังฆราช
และเดินในขบวนแห่
4.มอบหมายหน้าที่ เตรียมตกแต่งสถานที่
ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5.กากับติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.11งานสัปดาห์
พระคัมภีร์

1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
2.เสนอการวงแผนงานแก่ผู้บริหาร
3.ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ
4.ดาเนินงาน โดยจัดกิจกรรมดังนี้
4.1 พิธีเปิดหน้าแถว
4.2 ชมนิทรรศการใต้อาคารยวงบอสโก
4.3 กิจกรรมฐาน โดยแบ่งเป็น 3 จุด คือใต้
อาคารยวงบอสโก/ห้องสมุดและห้องจริยะ
5.กากับติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

7,000

11-14
ธ.ค.61

นางสาวนิรัตนดา

งาน
1.12งานวัน
คริสต์มาส

วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการ
200
22-24
นางสาวสุมาส
ดาเนินงาน
ธ.ค.61
2.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ
3.ฝึกซ้อมนักเรียนในการแสดง
4.ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5.กากับติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
5. งบประมาณ 26,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้วัด
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนคาทอลิก ชั้น ป.1- ม.3 ที่ได้ 1.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
1.แบบบันทึกการ
เข้าร่วมงานกองหน้าร่าเริง,พลศีล/ยุวธรรมฑูต ,วาย.ซี. 2.สอบแบบสอบถามความพึง ปฏิบัติงาน
เอส. รู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน รู้จักภาวนา มีความคิดริเริ่ม พอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.แบบประเมินความพึง
ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณค่าต่อชุมชน
พอใจ
3.สรุปรายงานการ
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนคาทอลิก ชั้น ป.1- ม.3ที่ได้
ปฏิบัติงาน
เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนคาทอลิก มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่คุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น โดย
การเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้
เรียนคาสอนของศาสนาสัปดาห์ละ 1 คาบ มีความเชื่อ
ความศรัทธาปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณค่าโดยมีพระเยซู
เจ้าเป็นแบบอย่าง
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้
เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์/วันศุกร์ต้น
เดือนมีความเชื่อความศรัทธาปฏิบัติตนเป็นคนดีมี
คุณค่าโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้าเรียน
วิชาคริสตศาสนา ได้รับความรู้และทดสอบตนเองจาก
ความรู้ที่ได้รับ สามารถนาแบบอย่างที่ดีไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้าร่วมพิธี
บูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาได้สัมผัสชีวิตวิถี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้วัด
คริสต์ และปฏิบัติตนตามพระวาจานาไปเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า
7.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้
เข้าร่วมพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระ
คริสตเจ้า มีความเชื่อความศรัทธาปฏิบัติตนเป็นคนดีมี
คุณค่าโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง
8.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้าร่วม
วจนพิธีกรรมขอพรพระ ให้เป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคม
เป็นแบบอย่างในการรับใช้และแบ่งปันทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น
9.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้าร่วมงาน
พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้มีพระคุณและผู้บริหาร
โรงเรียนที่ล่วงหลับ มีความรักความกตัญญู และ
ดาเนินชีวิตของตนเป็นคนดี
10.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้
เข้าร่วมงานฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหารลูก
แก ได้สัมผัสความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันฉันพี่น้อง
และร่วมภาวนาเพื่อชุมชนแห่งความเชื่อด้วยใจยินดี
11.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 เข้าร่วมงาน
สัปดาห์พระคัมภีร์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์
สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
12.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 เข้าร่วมงานวัน
คริสต์มาส ได้รู้ประวัติการประสูติของพระเยซูเจ้า
สามารถดาเนินชีวิตให้มีคุณค่าตามแบบอย่างพระเยซู
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์คริสต์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี, ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี, โคเออร์, , วัดแม่พระ
ถวายองค์ในพระวิหารลูกแก ,วิทยาลัยแสงธรรม และโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
ผู้เรียนต่างศาสนาได้รับความรู้ และเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิกได้อย่างมีความสุข

ธ.ศ. 2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สนามแพร่ธรรม
2561 - 2565

เป้าหมายที่ 5
การจัดการศึกษาคาทอลิก
กลยุทธ์ที่ 14
ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 2.4 โครงการกิจกรรมที่ 2
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานจิตตาภิบาล โรงเรียนธีรศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
นายวิศรุต ปัญจลาภสกุล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
15 พฤษภาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรียนธีรศาสตร์
1.

หลักการและเหตุผล
“สนามแพร่ธรรม” หมายถึง โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่แห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
แปลงเพาะบ่มคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด ให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักและพระเมตตาของ
พระเจ้าได้ทีละเล็กละน้อย สม่าเสมอ ผ่านทางวิถีชีวิตของเราคริสตชน ภายใต้บรรยากาศของความเป็นโรงเรียน
คาทอลิก
กลุ่มงานจิตตาภิบาลจึงได้จัดโครงการสนามแพร่ธรรม ขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อจัดระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกให้มีบรรยากาศและมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียน ถึงแม้
จะต่างศาสนาก็ได้รับการหล่อหลอม ด้วยอัตลักษณ์ ปรัชญา และคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้ผู้เรียน
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางศาสนาได้อย่างหลากหลาย
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- การมีคุณธรรม จริยธรรมเข้าถึงคุณค่าความดีของศาสนาด้วยกิจกรรมต่างๆ ตาม
โอกาสอย่างพอเหมาะกับเวลา และบรรยากาศความเป็นคาทอลิก
ความมีเหตุผล
- คาสอนของศาสนาทุกศาสนาสามารถช่วยให้ทุกคนนามาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีได้
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - คาสอนของศาสนาช่วยให้ทุกคน สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความเชื่อ ศรัทธรา ความพอเพียง ความรัก ความเมตตา ความเป็นหนึ่ง
เงื่อนไขความรู้
-บรรยากาศของความเป็นโรงเรียนคาทอลิก
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ การจัดระบบการศึกษาคาทอลิกของโรงเรียน มีบรรยากาศ มีการบริหารจัดการ มีภาระงานที่
ปฏิบัติสู่ผู้เรียน ให้อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางศาสนาได้อย่างหลากหลายและมีสันติสุข

3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มาเรียนได้เข้าร่วมงานของโครงการสนามแพร่ธรรม
เป้าหมายด้านคุณภาพ
ผู้เรียนในโรงเรียนได้สัมผัสบรรยากาศโรงเรียนวิถีคริสต์ จากการที่โรงเรียนได้ดาเนินการอย่างเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องทุกวัน
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
งบประมาณ ระยะเวลา
1.โครงการ 1.ประชุมครูกลุ่มงานจิตตาภิบาล
400 บาท พ.ค.61สนาม
2.วางแผนงานการจัดทาโครงสนามแพร่ธรรม
ก.พ.62
แพร่ธรรม 3.ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่
4.ดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
5.กากับติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
1.1งาน
1.จัดทาแฟ้มข้อความจากพระคัมภีร์
100
พ.ค.61ข้อความพระ 2.ฝึกสอนให้ตัวแทนนักเรียนอ่านข้อความจาก
ก.พ.62
คัมภีร์หน้าแถว พระคัมภีร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.จัดให้ตัวแทนนักเรียนอ่านข้อความจากพระ
คัมภีร์หน้าแถวหลังเคารพธงชาติทุกวัน
4.ดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
5.กากับติดตาม
6.ประเมินผล
7.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.2งานเขียน 1.จัดเตรียม กล่องจดหมาย กระดาษเขียน
100
พ.ค.61จดหมาย
จดหมายและคาตอบจากแม่พระตั้งไว้หน้าพระรูป
ก.พ.62
ถึงแม่พระ
แม่พระหน้าห้องวิชาการมัธยม
2.เชิญชวนให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงแม่พระ
3.ดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
4.กากับติดตาม
5.ประเมินผล
6.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นายวิศรุต

นายวิศรุต

นายวิศรุต

โครงการ/งาน
วิธีการดาเนินงาน
1.3งานเพลง 1.จัดหาเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล
ศักดิ์สิทธิ์เสียง สาคัญ
ตามสาย
2.เปิดเพลงเสียงตามสายตอนเช้า เวลา
7.15 – 7.30 น.ทุกวัน
3.ดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
4.กากับติดตาม
5.ประเมินผล
6.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
1.4งานออมสิน 1.รับจดหมายและกระป๋องออมสินมหาพรตจาก
มหาพรต
หน่วยงานสังคมพัฒนา
2.แจกกระป๋องออมสินมหาพรตไปตามห้องเรียน
ห้องละ 1 ใบ
3.รณรงค์ให้ครูและนักเรียนบริจาคเงินช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้โดยให้ระยะประมาณ 1เดือน
4.รวบรวมเงินส่งให้หน่วยงานสังคมพัฒนา
5.ดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
6.กากับติดตาม
7.ประเมินผล
8.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
สรุป
- รวบรวมภาพถ่าย เอกสาร ประเมินผล

งบประมาณ ระยะเวลา
100
พ.ค.61ก.พ.62

100

5. งบประมาณ 400 บาท
6. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ผู้เรียนได้ฟังข้อความจากพระคัมภีร์ที่หน้า 1.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
แถว เป็นประจาทุกวัน สามารถนาไปปฏิบัติ
2.สอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ความดีในชีวิตประจาวันได้และมีความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้เรียนได้เขียนจดหมายถึง
แม่พระ เพื่อขอพรในการนาทางให้เป็นคนดี
หรือในสิ่งที่วอนขออย่างมีความหวัง
3. ผู้เรียนได้ฟังเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย
เป็นประจาทุกวัน ได้ซึมซับบรรยากาศ
คาทอลิกของโรงเรียน

ม.ค.- ก.พ.
62

ผู้รับผิดชอบ
นายวิศรุต

นายวิศรุต

เครื่องมือที่ใช้วัด
1.แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
2.แบบสอบถามความพึงพอใจ
3.สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน

4. ผู้เรียนได้ร่วมงานการแบ่งปัน ซึ่งเป็น
อัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยการออมเงิน เพื่อผู้
ยากไร้ในเทสกาลมหาพรต
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์คริสต์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี, ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้รับความรู้และข้อคิด จากกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศคาทอลิก
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 - 2565
เป้าหมายที่ 2
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 3
กำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการที่ 3
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
งำนระบบประกันคุณภำพภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง
หัวหน้าโครงการ
นำงประภำพรรณ ไชยวงศ์
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 พฤษภำคม 2561 – 30 มิถุนำยน 2561
สถานที่
โรงเรียนธีรศำสตร์

1. หลักการและเหตุผล
กระบวนกำรวำงแผนเป็นกำรกำหนดทิศทำงหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนในอนำคตขององค์กร เน้น
กระบวนกำรและจุดมุ่งหมำยรวมที่หน่วยงำนหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ กำร
บริหำรและกำรจัดกำรขององค์กรมีประสิทธิภำพสูงสุด กำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญั ติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนกำรปฏิรูประบบรำชกำรตำมแผนปฏิรูประบบบริห ำร
ภำครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรและกำรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงำน
เพื่อให้ทุกหน่วยงำนมีแนวทำงและทิศทำงที่ชัดเจน สำมำรถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงำนได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่ำว
สำมำรถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลำ
ในแต่ละปีกำรศึกษำโรงเรียนจะต้องนำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่ทันสมัยมำแปลงไปสู่กำรปฏิบัติ
โดยกำรจัดทำแผนปฏิบัติ งำนประจำปีกำรศึกษำเพื่อเป็นกำรกำหนดทำงเลือกหรือแนวปฏิบัติ ในกำรดำเนินงำน
รวมทั้งกำรกำหนดวิธีกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้ำ แผนปฏิบัติ งำนประจำปีกำรศึกษำจะ
เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรนำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้และนำไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือ
ควำมสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมพอประมำณ
กำรวำงแผนงำนโดยควำมร่วมมือของทุกหน่วยงำนในโรงเรียน ใช้ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
และข้อเสนอแนะปีที่ผ่ำนมำพัฒนำแก้ไข และใช้มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
เป็นเป้ำหมำย
ควำมมีเหตุผล
แผนปฏิบัติงำนประจำปีกำรศึกษำเพื่อเป็นกำรกำหนดทำงเลือกหรือแนวปฏิบัติในกำร
ดำเนินงำนและนำไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน รวมทั้งกำรกำหนดวิธีกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้ำ

กำรมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว แผนปฏิบัติงำนประจำปีกำรศึกษำจะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรนำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้และนำไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน
เงื่อนไขคุณธรรม
ความรอบคอบ ใช้ควำมรอบคอบในกำรพิจำรณำดำเนินกำร
ไตร่ตรอง ด้วย เหตุผล เพื่อกำรตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่ำ
ความกล้าหาญ กล้ำดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด
ความมัธยัสถ์
เงื่อนไขควำมรู้

ดำเนินงำนให้พอเหมำะสมกับเวลำ บุคคล และทรัพยำกรของโรงเรียน

ความยุติธรรม ต้องเคำรพในกติกำ กฎระเบียบ
กฎกระทรวง เรื่องให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน ฯ
ลงวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ.2559
พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ หมวด 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กฎกระทรวง “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ” พ.ศ.2561 (20 กุมภำพันธ์ 2561)

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปีกำรศึกษำ เป็นกำรกำหนดทำงเลือกหรือแนวปฏิบัติในกำร
ดำเนินงำน รวมทั้งกำรกำหนดวิธีกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้ำ
2) เพื่อให้แผนปฏิบัติงำนประจำปีกำรศึกษำ เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรนำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ตำมโครงกำรและงำนที่วำงไว้และนำไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือควำมสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. จัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 20 เล่ม สำหรับใช้ดำเนินงำน
2. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรของโรงเรียนได้เข้ำร่วมประชุมวำงแผนจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปี
เป้าหมายด้านคุณภาพ
1. ทุกกลุ่มงำนมีโครงกำรและงำน สำหรับกำรปฏิบัติตำม วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ของโรงเรียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ /งาน
โครงการประชุม
จัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจาปี

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

1. วำงแผนจัดทำโครงกำร
2. เสนอขออนุมัติกำรดำเนินงำน
3. ประชุมครูดำเนินงำน
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร
3.2 ศึกษำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน

5,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1พ.ค.61 –30 นำงประภำพรรณ
มิ.ย.61
3-15 พ.ค.

โครงการ /งาน

วิธีการดาเนินงาน
3.3 วิเครำะห์และจัดทำ
รำยละเอียดโครงกำร
และงำน
3.4 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติ
กำรประจำปี
3.5 นำเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรโรงเรียนให้ควำม
เห็นชอบ
4. กำกับติดตำม กำรดำเนินงำน
5. ประเมินผลกำรดำเนินงำน
6. รำยงำนสรุปกำรดำเนินงำน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15- 30 พ.ค.
22 มิ.ย.61
พ.ค.-มิย.61
26 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61

5. งบประมาณ 5,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ด้ำนปริมำณ
-กำรสังเกต
- ตำรำงตรวจสอบ
1. จัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปีกำรศึกษำ 2561 -ตรวจสอบวิเครำะห์
-แบบสำรวจ
จำนวน 20เล่ม สำหรับใช้ดำเนินงำน
2. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรของโรงเรียนได้เข้ำร่วม -สำรวจ
ประชุมวำงแผนจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปี
ด้ำนคุณภำพ
-แบบสอบถำม
1. บุคลำกรทุกกลุ่มงำนมีโครงกำรและงำนถือปฏิบัติ
ตำมวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ของ
-สอบถำม
โรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ฝ่ำยอบรมศึกษำสังฆมณฑลรำชบุรี คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนภำยนอก มีควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน และ
ร่วมกันพัฒนำต่อไป

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 4
กลยุทธ์ที่ 13

ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยใน
2561 - 2565
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
พัฒนำกำรใช้ระบบประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการที่ 2
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
งำนระบบประกันคุณภำพภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง
หัวหน้าโครงการ
นำงประภำพรรณ ไชยวงศ์
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินงาน
15 พฤษภำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562
สถานที่
โรงเรียนธีรศำสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่กระทรวงศึ กษำธิก ำรได้ ออกกฎกระทรวงว่ำ ด้ว ย ระบบ หลั กเกณฑ์และวิธีกำรประกั นคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 หมวด 2 กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำมที่กระทรวงกำหนด
และเพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นกลไกหลักใน
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพส่งผลต่อกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะคุณภำพผู้เรียน
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้
เข้มแข็งตำมแนวคิด หลักกำร กฎกระทรวงดังกล่ำว และวิธีกำรประกันคุณภำพในสถำนศึกษำที่ทันสมัย เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โรงเรียนธีรศำสตร์จึงจัดทำโครงกำรส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยใน เพื่อสำมำรถ
ดำเนินกำรตำมภำรกิจหลักของกำรประกันคุณภำพได้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสมส่งผลต่อคุณภำพกำรจัด กำรศึกษำที่
ดียิ่งขึ้น
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- กำรกำหนดระยะเวลำกำรดำเนินงำนอย่ำงเหมำะสม
- วำงแผนกำรดำเนินกำรพอประมำณกับงบประมำณที่ได้รับ
ความมีเหตุผล
- กำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนมีควำมเหมำะสมกับบริบท
ของโรงเรียน
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนอย่ำงดีกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของชุมชน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความรอบคอบ ใช้ควำมรอบคอบในกำรพิจำรณำดำเนินกำร

ไตร่ตรอง ด้วย เหตุผล เพื่อกำรตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่ำ
- ความกล้าหาญ

กล้ำดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด

- ความมัธยัสถ์
ดำเนินงำนให้พอเหมำะสมกับเวลำ บุคลำกร และ
ทรัพยำกรของโรงเรียน
- ความยุติธรรม
เงื่อนไขความรู้

ต้องเคำรพในกติกำ กฎระเบียบ

- กฎกระทรวง, ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรฐำนกำรศึกษำขั้ น
พื้นฐำน

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขับเคลื่อน
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน อย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยเฉพำะคุณภำพผู้เรียน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) มีระบบกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ (PDCA) ตำมแผนพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นระบบ
2) มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี (SAR) จำนวน 6 เล่ม ส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูล
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ด้านคุณภาพ
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของชุมชน และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร
ระบบ
ประกัน
คุณภำพ
ภำยใน

1) วำงแผนจัดทำโครงกำร
2) ขออนุมัติดำเนินกำร
3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกัน และ
ประเมินคุณภำพภำยใน
4) ดำเนินกำร
4.1 จัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
4.2 วิเครำะห์แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ

3,000

พ.ค. 61
พ.ค. 61

นำงประภำพรรณ

พ.ค. 61
พ.ค.61-มี.ค.62
ต.ค.61-มี.ค.62

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

4.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน แผนปฏิบัติ
กำรประจำปีกำรศึกษำ 2561
4.4 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร
4.5 ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพ
4.6 ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของโรงเรียน
4.7 จัดทำรำยงำนประจำปี SAR
4.8 นำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียน
5) กำกับติดตำม
6) สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. งบประมาณ 3,000 บาท
6. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.61, มี.ค.62

วิธีการประเมิน

ด้านปริมาณ
1. มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน - ประชุมชี้แจง และ แจก
2. มีแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
เอกสำร
3. มีปฏิทินปฏิบัติงำน และแผนปฏิบัติกำร
- รวบรวมผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4. มีข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำร
เปรียบเทียบเกณฑ์ที่
บริหำรจัดกำร
คำดหวังของโรงเรียนนำ
5. ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนินงำน
ผลกำรตรวจสอบ และ
6. มีผลประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
ทบทวนมำเขียนรำยงำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และ เผยแพร่
7. มีรำยงำนประจำปี ( SAR )
8. มีข้อเสนอแนะนำไปใช้เพื่อกำรพัฒนำ
ด้านคุณภาพ
- สอบถำมนักเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง

มี.ค.62
มี.ค.62

เครื่องมือที่ใช้
- รำยงำนกำรประชุม
- คู่มือเกณฑ์และตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จที่โรงเรียน
กำหนด
- แบบรำยงำนผลกำร
ประเมิน
- รำยงำนประเมินตนเอง
- รำยงำนประจำปี

- แบบสอบถำม

กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเกิดประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของชุมชน และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7.

หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี หน่วยงำนต้นสังกัด
ฝ่ำยอบรมศึกษำสังฆมณฑลรำชบุรี

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีคุณภำพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง และชุมชน

ธ.ศ.2

ชื่อโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 2
กลยุทธ์ที่ 9

โครงกำรประชุมประเมินผลกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติงำนประจำปี
2561 - 2565
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำร กำรกำกับ
ติดตำมประเมินผล
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการที่ 3
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
งำนระบบประกันคุณภำพภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง
หัวหน้าโครงการ
นำงประภำพรรณ ไชยวงศ์
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
15 พฤษภำคม 2561 – 30 เมษำยน 2562
สถานที่
โรงเรียนธีรศำสตร์

1. หลักการและเหตุผล
กำรติดตำมและประเมินผลตำมแผนกำรปฏิบัติกำร เป็นแนวทำงของระบบ PDCA กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติโครงกำรและงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ทำให้เห็นผลงำนเชิงประจักษ์ จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ
และ แนวทำงกำรพัฒนำแก้ไข อำจพบประเด็นควำมเสี่ยง ต่อระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำดังนั้น
กำรทบทวน ตรวจสอบ และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรบริหำรจัดกำร และควำมเสี่ยง ตำมรูปแบบรำยงำนที่
ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน แผนปฏิบัติกำร กำรกำกับ ติดตำม
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำร เป็นระบบส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำร และกำรนำผลไปพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง
โรงเรียนธีรศำสตร์ จึงเห็นควรจัดโครงกำรประชุมประเมินผลกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติงำนประจำปี
ให้กับคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นวำระกำรประเมิน ทบทวนตรวจสอบมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
ในของโรงเรียนในครำวเดียวกันตำมระบบ
การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมพอประมำณ
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำน โดยควำมร่วมมือของทุกหน่วยงำนในโรงเรียน ใช้
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง สำมำรถนำผลไปพัฒนำแก้ไข ปี
กำรศึกษำต่อไป
ควำมมีเหตุผล
กำรทบทวน ตรวจสอบแผนปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ เป็ น ระบบกำร
ดำเนินงำนที่มเี ป้ำหมำยเดียวกัน รวมทั้งกำรกำหนดวิธีกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

กำรมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว แผนปฏิบัติงำนประจำปีกำรศึกษำจะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรนำกลยุทธ์ไปสู่
กำรปฏิบัติ ตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้และนำไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน
เงื่อนไขคุณธรรม
ความรอบคอบ ใช้ควำมรอบคอบในกำรพิจำรณำดำเนินกำร ไตร่ตรอง ด้วย
เหตุผล เพื่อกำรตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่ำ
ความกล้าหาญ กล้ำดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด
ความมัธยัสถ์
โรงเรียน
เงื่อนไขควำมรู้

ดำเนินงำนให้พอเหมำะสมกับเวลำ บุคคล และทรัพยำกรของ

ความยุติธรรม
ต้องเคำรพในกติกำ กฎระเบียบ
กฎกระทรวง เรื่องให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ฯ ลงวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ.2559
กฎกระทรวง “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ” พ.ศ.2561 (20ก.พ. 2561)

2. วัตถุประสงค์
1) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำร กำรกำกับ ติดตำมประเมินผล
กำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปี และกำรประเมินทบทวนตรวจสอบคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียน
เป้าหมาย
เป้าหมายด้านปริมาณ
1. มีกำรดำเนินกำรประชุมประเมินผลกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติงำนประจำปี เพื่อนำผลกำรประเมินไปใช้
พัฒนำงำนในปีกำรศึกษำต่อไป
2. เพื่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน ปฏิบัติงำนขั้นตอน กำรประเมิน ทบทวนตรวจสอบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพในของโรงเรียน
เป้าหมายด้านคุณภาพ
กำรบริหำรจัดกำร กำรกำกับ ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำน
ประจำปี มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เอื้อต่อกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
3. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ/งาน
โครงกำรประชุม
ประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติงำน
ประจำปี

วิธีการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

7. วำงแผนจัดทำโครงกำร
8. เสนอขออนุมัติกำรดำเนินงำน
9. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

2,000

15 พ.ค.61 30 เม.ย.62
30 พ.ค.61

นำงประภำพรรณ

15 พ.ค.61 30 เม.ย.62

โครงการ/งาน

วิธีการดาเนินงาน
10. ประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ(หัวหน้ำกลุ่ม
/งำน)
11. ดำเนินงำน
11.1 จัดทำแบบสรุปรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนและ
สรุปกำรใช้งบประมำณ
โครงกำรประจำปี
11.2 ประชุมนำเสนอ
รำยงำนและรับ
ข้อเสนอแนะ
11.3 สรุปสำรสนเทศผลกำร
ดำเนินงำนและกำรใช้
งบประมำณ
11.4 จัดทำรูปเล่มรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร
ประจำปี
12. ประเมินผลกำรดำเนินงำน
13. รำยงำนสรุปกำรดำเนินงำน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1-30 มี.ค.62

6-7 เม.ย.62

คณะกรรมกำรฯ

15 เม.ย. 62

นำงประภำพรรณ

30 เม.ย.62

นำงประภำพรรณ

4. งบประมาณ
2,000 บำท ( อำหำรกลำงวัน และ อำหำรว่ำง ทำเอกสำร 3 เล่ม )
5. การประเมินผลโครงการ/งาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ
1. ได้ดำเนินกำรประชุมประเมินผลกำรดำเนินงำน
แผนปฏิบัติงำนประจำปี
2. ได้ทบทวนตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำร
ประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียน
ด้านคุณภาพ

วิธีการประเมิน
บันทึกกำรดำเนินงำน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสรุปกำรดำเนินงำน
(ธศ.7)

1. กำรบริหำรจัดกำร กำรกำกับ ติดตำมประเมินผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปีมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ เอื้อต่อกำรประเมิน
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
-สอบถำม

-แบบสอบถำม

6.

หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด , คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก

7.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เป็นระบบเอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ เป็นที่พึง
พอใจของผู้ปกครองและชุมชน

บทที่ 4
การกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
วิธีการกากับติดตามประเมินผล และรายงาน
การประเมินระดับคุณภาพงาน โครงการ/งานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

การพิจารณา
การให้คะแนนและระดับคุณภาพโครงการ/งานของสถานศึกษา จะต้องสามารถทาได้ถูกต้ องเป็นแนวทาง
เดียวกัน สรุปภาพรวม ได้ดังนี้

1. การคานวณคะแนนและระดับคุณภาพของโครงการ/งาน ด้านปริมาณ โดยใช้สูตร
ร้อยละด้านปริมาณ =

จานวนผู้ที่เข้าร่วมงาน  100
จานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

2. การคานวณคะแนนและระดับคุณภาพของโครงการ/งาน ด้านคุณภาพ (ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง)
2.1 ระดับคุณภาพของแต่ละข้อ
1) นาผลรวมของจานวนผู้ตอบ  ค่าระดับคุณภาพ
2)
ผลรวมแต่ละระดับคุณภาพ
จานวนข้อของแบบสารวจ/แบบสอบถาม
2.2 สรุประดับคุณภาพ
ผลรวมระดับคุณภาพของแต่ละข้อ
จานวนข้อของแบบสารวจ/แบบสอบถาม
2.3 ร้อยละคุณภาพ
ระดับคุณภาพ  100
5 (ค่าระดับคุณภาพ สูงสุด)

3. การแปลผลคุณภาพการดาเนินงาน โครงการ/ งาน หรือระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ
90.00

ระดับคุณภาพ
ทศนิยม
จานวนเต็ม
4.50 - 5.00
5

แปลคุณภาพ
ความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
มากที่สุด
ดีเยี่ยม

75.00 – 89.99
60.00 – 74.99
50.00 – 59.99
00.00 - 49.99

3.75 - 4.49
3.00 – 3.74
2.50 - 2.99
0.00 - 2.49

4
3
2
1

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

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

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

ระดับคุณภาพ

คาอธิบายระดับคุณภาพ

5
4

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

3
2
1

การกากับติดตาม
1. ปรับปรุงเครื่องมือควบคุมกากับการปฏิบัติงาน โครงการ /งาน ตามแผนงานให้ใช้ได้คล่องตัว ตรวจสอบ
การดาเนินการได้เป็นระยะ
2. จัดทาเครื่องมือกากับ ติดตาม รายงานผลการดาเนินงาน เพื่อติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของโรงเรียน
3. กากับติดตาม โดยใช้การประชุม
4. การจัดทาแผนการดาเนินงาน
5. รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแต่ละครั้ง ใช้แบบรายงานผลการดาเนินงาน

การตรวจสอบ และทบทวน
1. ตรวจสอบคุณภาพภายในประจาปี
1.1 บุคลากรทุกคนตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล การดาเนินงานและผลการดาเนินงานเพื่อนาข้อมูลใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานโดยจัดทาเอกสารประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกขั้นตอน
1.2 โรงเรียนรับการตรวจสอบ ประเมินโดยคณะกรรมการฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี และหรือ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
2. ตรวจสอบคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้ประเมินจาก สมศ.

การประเมินผลและรายงาน
1. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ /งาน ที่กาหนดไว้ในแผนงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษา
2. รายงานผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี คือ ปี 2561 – 2565
การกากับติดตามประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษา
เอกสารแบบฟอร์มการทาโครงการ/งาน ประจาปีการศึกษา 2561
ธ.ศ. 1 แบบขออนุมัติโครงการ/งาน
ธ.ศ. 2 รายละเอียดโครงการ/งาน
ธ.ศ. 3 รายงานการดาเนินงาน โครงการ /งาน
ธ.ศ. 4 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและ ความพึงพอใจ
ธ.ศ. 5 สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ/งาน
ธ.ศ. 6 แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ/งาน
ธ.ศ. 7 แบบสรุปรายงานผลการดาเนินงานและสรุปการใช้งบประมาณโครงการประจาปี

ธ.ศ.1

โรงเรียนธีรศาสตร์
วันที่
เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขออนุมัติการดาเนินโครงการ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ธ.ศ.2

โครงการ………………………………………………………………………..

ด้วยข้าพเจ้า........................................................................ผู้รับผิดชอบ
โครงการ…………………………………
ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่องจากโครงการ........................................
โดยได้ผ่านการพิจารณาหลักการไปแล้วนั้น ขณะนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเริ่มดาเนินโครงการ
วันที่...........เดือน........................ พ.ศ. .................
ถึงวันที่...........เดือน........................ พ.ศ. .................
ตามเอกสารรายละเอียดประกอบมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติสั่งการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....................................................
(
)
ตาแหน่ง....................................................
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
.................................................................................
…………………………………………………...........................

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

ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

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

ถ้าเป็นตัวลูก ธ.ศ.2.1 .....
ชื่อโครงการ.............. งาน...............
เช่น โครงการรักษ์ภาษาไทย งานวันสุนทรภู่
ชื่อโครงการ
………………………………………………………………………
ไม่ใช้คาว่า มาจากโครงการ ..........
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2561 - 2565
เป้าหมายที่ ............
………………………………………………………………………
กลยุทธ์ที่ ............
………………………………………………………………………
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ ........ โครงการที่ .......
กลุม่ งานที่รับผิดชอบ
………………………………………………………………………
หัวหน้าโครงการ
………………………………………………………………………
ลักษณะโครงการ
………………………………………………………………………
ระยะเวลาดาเนินการ
………………………………………………………………………
สถานที่ดาเนินการ
………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
……………………………………………………………………………………………………………………
เงื่อนไขคุณธรรม ให้เลือกคุณค่าพระวรสาร 21 ประการ
ความมีเหตุผล
……………………………………………………………………………………………………………………
เลือกสัก 1 ข้อเป็นอย่างน้อย นามาใส่ไว้
การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว ……………………………………………………………………………………………………………………
เงื่อนไขความรู้ เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องใช้
เงื่อนไขคุณธรรม
……………………………………………………………………………………………………………………
ประกอบการทาโครงการกิจกรรมนั้นๆ
เงื่อนไขความรู้
……………………………………………………………………………………………………………………
2. วัตถุประสงค์ (สอดคล้องกับเป้าหมาย)
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. เป้าหมาย (สอดคล้องกับกลยุทธ์)
เป้าหมายด้านปริมาณ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมายด้านคุณภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. การดาเนินงานและระยะเวลา
โครงการ งาน

วิธีการดาเนินงาน
(ระบุให้ชัดเจนทีละงาน
แบบ PDCA)

5. งบประมาณ

งบประมาณ
(ตาม
แผนพัฒนา)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

(ตาม
ปฏิทินโรงเรียน)

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

6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ด้านปริมาณ

วิธีการประเมิน
-การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต/ผู้สังเกต

(สอดคล้องตัวชี้วัดความสาเร็จด้าน
ปริมาณ และการดาเนินงาน)

-ตรวจสอบวิเคราะห์

ได้แก่………….
- ตารางตรวจสอบ

ด้านคุณภาพ
-สารวจ
(สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จด้าน -สอบถาม
คุณภาพ และความพึงพอใจผลการจัด
งาน)

-แบบสารวจ
-แบบสอบถาม

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ขออนุมัติ
ลงชื่อ
(.......................................................)
หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ …………………………………………
(
)
หัวหน้ากลุ่มงาน…………………………

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

รายงานสรุปประเมินผลการปฏิบัติ (โครงการ งาน) ……………………………………………
โครงการ อธิบายให้ครบสมบูรณ์ทุกงานที่ทา

ปิ ดท้ายด้วยคุณภาพ
1. สรุปผลการดาเนินงาน
งาน อธิบายให้ครบตามขั้นตอนทาอะไรบ้าง
อธิบายการดาเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. สรุปผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เชิงปริมาณ การดาเนินงาน และ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ................................................................................................ ..... ร้อยละ...............
2. ......................................................................................................ร้อยละ..............
3. ......................................................................................................ร้อยละ..............
สรุปเฉลี่ยร้อยละ ....................... ระดับคุณภาพ .................

ตารางสรุ ปข้อมูล
รายชั้นใส่ไว้ที่
ภาคผนวก

3. สรุปผลความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการดาเนินงาน (จาก ธศ.4 )
1……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………
2……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………
3.……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………
4……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………
5……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………
สรุปเฉลี่ยร้อยละ......................... ระดับคุณภาพ ..............................
4. สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จาก ธศ.4 เขียนระบุ)
……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………
สรุปร้อยละ………
ระดับคุณภาพ...........
5. สนองอัตลักษณ์ของโรงเรียน (จาก ธศ.4เขียนระบุ)
……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………
สรุปร้อยละ..........
ระดับคุณภาพ...........
6. การประเมิน (ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 กาหนดไว้ร้อยละ 80 )
 บรรลุ
ผลการประเมิน ร้อยละ .................... ระดับคุณภาพ ................ แปลผล .................
 ไม่บรรลุ ผลการประเมิน ร้อยละ ................... ระดับคุณภาพ ................ แปลผล .................

7.

งบประมาณ
งบประมาณ

ลาดับ
ที่

รายการ

รัฐบาล/
หน่วยงาน
ภายนอก

ผู้ปกครอง

งบประมาณที่ใช้
โรงเรียน

งบประมาณ งบประมาณ
สนับสนุน โรงเรียน

1
2
3
4
รวม
คงเหลือ/จ่ายเกิน

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

8. ปัญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.
แนวทางในการพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
(………………………..……………….)
หัวหน้าโครงการ/งาน
………….. / ………… / …………
ลงชื่อ
(………………………..……………….)
หัวหน้างาน...................
……….. / ………… / …………
ลงชื่อ ..................................................
(..........................................................)
หัวหน้ากลุ่มงาน..........................................
……../ ……/ ……

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

ถ้าเป็ นตัวเครื่ องมือที่ใช้แจกให้
กลุ่มเป้ าหมายตอบ ไม่ตอ้ งมีคา
ว่า สรุป

สรุปแบบสอบถาม ใช้ตวั เลขที่นบั

ธ.ศ.4

ได้จากแบบสอบถามมาสรุ ปใส่ จะใส่
เป็ นจานวนนับ หรื อ ค่าระดับก็ได้

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ
โครงการ/งาน .......................................
ระหว่างวันที่ ...................................
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดาเนินงานของงาน................. โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้
เครื่ องมือที่ใช้สอบถาม เรี ยกว่า
5
หมายถึง ดีเยี่ยม
4
หมายถึง ดีมาก
แบบสอบถาม ใช้  ตามระดับค่า
3
หมายถึง ดี
2
หมายถึง พอใช้
ความพึงพอใจ
1
หมายถึง ปรับปรุง
ผู้ตอบแบบสอบถาม  นักเรียน
 ครู
 ผู้ปกครอง
 ชุมชน/องค์กร/หน่วยงาน
ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ
รายการประเมิน
(สอดคล้องกับด้านคุณภาพ การดาเนินงาน ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ ที่ปรากฏ
ด้านความพึงพอใจ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน)

5

4

3

2

1

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

สรุป/เฉลี่ย
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม _______ คน

ค่าเฉลี่ย
ระดับ
คุณภาพ

ธ.ศ.5
ให้ใช้วธิ ีการพิมพ์

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

รายจ่าย
จานวนเงิน

รายการ

รวมเงิน

จานวนเงิน

รวมเงิน

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

ลงชื่อ
(
)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ งาน…………
ลงชื่อ
(
หัวหน้างาน………………….
รับทราบ

)

รับทราบ

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

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

ธ.ศ.6 ให้ใช้แบบฟอร์มที่ห้องธุรการ
เขียนด้วยลายมือ เสนอเบิกผ่านครู อารยา
ก่อนนาเสนอให้ผบู ้ ริ หารอนุ มตั ิ
ใช้สาหรับปฏิบตั ิงานเท่านั้น ไม่ตอ้ งใส่ ใน
เล่มโครงการ
ไม่ใช้การพิมพ์

ธ.ศ.6

แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ/งาน โรงเรียนธีรศาสตร์
วันที่...............เดือน.................................................พ.ศ. 2561
เรื่อง
เรียน

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

ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง..................................................นามสกุล...............................................
ขอเสนอซื้อเพื่อสนับสนุนการจัด โครงการ/งาน ......................................................................................................
งาน.......................................................................................................................................................... เพื่อใช้งาน
ในวันที่............................................................................................................ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับที่

รายการ

จานวน

ราคา

หมายเหตุ

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

 รับทราบดาเนินการ

 อนุมัตจิ ัดซื้อ  ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................... ลงชื่อ..................................... ลงชื่อ...............................................
(.......................................................)
(นางอารยา มนิราช)
(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
เจ้าของโครงการ/งาน
การเงิน/บัญชี
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์

ขอเบิกเงินโครงการ...............................................................................................................................................
งาน.......................................................................................................................... .............................
จานวนเงิน.........................................บาท (....................................................................................)
 ได้รับเงินแล้ว

 จ่ายเงินแล้ว

 อนุมัตจิ ่าย

ลงชื่อ....................................................... ลงชื่อ..................................... ลงชื่อ................................................
(.......................................................)
(นางอารยา มนิราช)
(บาทหลวงธาดา พลอยจินดา)
เจ้าของโครงการ/งาน
การเงิน/บัญชี
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรศาสตร์

ภาคผนวก
(แนบท้ายรายงาน ธ.ศ.3)
หลักฐานการดาเนินงาน
1. สรุปสารสนเทศที่เกิดจากทาโครงการ/งาน
2. คาสั่ง
3. บันทึกประชุมเตรียมงาน หรือ กากับ ติดตามการทางานเป็นระยะ
4. แบบฟอร์มบันทึกการทางานต่างๆ

5. ตัวอย่างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
6. รูปภาพกิจกรรม และ
7. สรุปองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/งานที่ทาโดยพัฒนาต่อยอด
เช่น โครงการวันลอยกระทง ความรู้เรื่อง การสืบสานประเพณีลอยกระทง

สาหรับสรุ ปส่งให้กลุ่มงานงบประมาณ

รายงานการใช้งบประมาณโครงการ/งาน
กลุ่มงานบริหาร...................................
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ลาดับ
ที่
1
2
3

โครงการ / งาน

ปีการศึกษา …………….
งบประมาณ

รัฐบาล

ผู้ปกครอง

ใช้จริง

โรงเรียน

คงเหลือ/
-ใช้เกิน

4
รวม
สรุปงบประมาณ

ลงชื่อ

.
(

)

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

(Font TH SarabunPSK
ขนาด 28 ตัวหนา)

โครงการ……………………..
งาน.................
ระดับ........... (ถ้ามี) ปีการศึกษา ..................
ระยะเวลาในการดาเนินการ ..........................

ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน
....................................................

รูป

ตัวอย่างแบบหน้าปกส่งงานเมื่อจบโครงการ/งาน
ไม่ต้องใช้คาว่า”รายงาน...”

เป้าหมายที่ ….
กลยุทธ์ที่ …..
แผนอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ...... โครงการที่ .....

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

ธ.ศ.7

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา .................
กลุ่มงาน...........
1. โครงการ...............
1) ระยะเวลาดาเนินงานตามแผนฯ .......................
เป้า
หมาย กลยุทธ์
ที่
ที่

ว.ด.ป.
ที่ดาเนินการ

โครงการ /งาน

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ ระดับ แปลผล
คุณภาพ

งบประมาณ
รัฐบาล
ผู้
โรงเรียน
ปกครอง

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

รวมจ่าย

คงเหลือ/
จ่ายเกิน

ผู้รับผิดชอบ

