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โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

1 

 

 

ส่วนที่ 1 
 

ภาพรวมของโรงเรียน 
 

1. ประวัติความเป็นมา  นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน 
1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
โรงเรียน ธีรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 37/3 หมู่ 16  ถนน แสงชูโต ตำบลท่าผา  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3274-3192  
โทรสาร 0-3274-3192 ต่อ 611 e-mail : theerasartt9@gmail.com  website : www.theerasart.ac.th   

ได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17  พฤษภาคม  2512   ระดับชั้น  อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ใบอนุญาตเลขที่ 1/2512  ลงวันที่ 4  กรกฎาคม  2512  และได้รับอนุญาตเปิดทำการสอน
สอนระดับชั้น  อนุบาล ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ใบอนุญาตเลขที่ 6/2523  ลงวันที่ 23  กรกฎาคม 2523    
เนื้อท่ี 30 ไร่ 2 งาน  1 ตารางวา   

โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เขตราชบุรี  (โรงเรียน
ในเครือคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี) ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เปิดการสอนประเภทสามัญศึกษา ระดับชั้นก่อน
ประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สังฆมณฑลราชบุรี โดยมุขนายกเปโตร คาเร็ตโต มีนโยบายย้าย “โรงเรียนไพบูลย์วิทยา” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
วัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พ่ึง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มาอยู่ที่บริเวณวัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์
ในพระวิหาร ลูกแก ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนธีรศาสตร์” โดยมอบหมายให้
บาทหลวงเซี่ยงเก็ง มุ่ยเส็ง ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนซึ่ง “อักแนสประชุม วังตาล” ได้ถวายที่ดินให้กับสังฆมณฑล
ราชบุรี และ “เทเรซา ช้อย แสงเทียน” ได้ถวายเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรก จนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน
ระดับประถมศึกษาแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในปีการศึกษา 2512 มีจำนวนนักเรียน 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(อาคาร

ยุพิน  จิตต์เจริญ) 
ปีการศึกษา 2526 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (อาคารยอ

แซฟ) 
ปีการศึกษา 2528 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 5 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (อาคารยวง

บอสโก)   
ปีการศึกษา 2531  ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย แสงเทียน) และ 
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อาคารเรียนหลังที่ 5 (อาคารยวงบอสโก) จากอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้นเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3 ชั้น 

ปีการศึกษา 2532 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนซึ่งต่อเติมจากอาคารเรียนหลังที่ 1  และ 2  เป็น 3 ชั้น 
ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเปิดทำการสอนก่อนประถมเป็นอนุบาลปีที่ 1-3 

ปีการศึกษา 2535 รื้อโรงพลศึกษาหลังเล็กเพ่ือก่อสร้างห้องสมุดมาตรฐาน เป็นอาคารถาวรชั้นเดียว เสร็จ
สมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2536 

ปีการศึกษา 2536 ปรับพ้ืนที่ข้างสนามฟุตบอลด้านหลังโรงเรียนติดคลองชลประทาน และทำการ ก่อสร้าง
โรงยิมเนเซี่ยม ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสังฆมณฑลราชบุรี 

ปีการศึกษา 2537 เริ่มรื้อห้องน้ำอาคาร 3 ซึ่งเป็นอาคารอนุบาล เพ่ือสร้างสระว่ายน้ำ และอาคาร 8 เหลี่ยม 
เพ่ือใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์  

ปีการศึกษา 2538 ปรับห้องสมุดประถมเป็นห้อง Computer ระดับมัธยม ส่วนห้อง Computer เดิมใช้เปิด
สอนระดับประถม 1-6 

ปีการศึกษา 2539 จัดทำป้ายโรงเรียนข้างถนนแสงชูโต โดยทำเป็นป้ายมีฐานเป็นเหล็กที่มีความมั่นคง
แข็งแรงถาวร  รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่
นักเรียนและผู้ปกครอง 

ปีการศึกษา 2540 ทำหลังคากันแดด กันฝนบริเวณอาคารยวงบอสโก อาคาร  8 เหลี่ยมและสระว่ายน้ำ  
รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของครู 

ปีการศึกษา 2541  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน โรงอาหาร  รวมทั้งการสร้าง
สนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนและปรับปรุงอาคารสถานที่สำหรับนักเรียนอนุบาล 

ปีการศึกษา 2542 ปรับปรุงห้องสุขา ห้องสมุด ห้องประชุม  รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 6 
(อาคารอันนา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เป็นอาคารอนุบาล 1 และห้องศูนย์
การเรียนรู้อนุบาล และได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 9 ,523 คน  และสร้าง
บ้านพักรับรอง 2 ชั้น สำหรับเป็นที่พักบุคลากรของโรงเรียน  ในปีการศึกษา 2542 มีการ
ก่อตั้งชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรศาสตร์ด้วย 

ปีการศึกษา 2543 สร้างสนามเด็กเล่นเพิ่มเติม และดำเนินการเช่าที่ดินของการทางรถไฟเพ่ือนำไปสร้างแปลง
เกษตรด้านหน้าโรงเรียนติดทางรถไฟเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 

ปีการศึกษา 2544 ปรับปรุงวงโยธวาฑิตของโรงเรียน โดยการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติม  
ปีการศึกษา 2545  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียน และครู 
ปีการศึกษา 2546 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้

เข้าตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2547 ทั้งด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนและ
ด้านผู้บริหาร ผลการประเมินคือมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ทุกมาตรฐาน ทั้งระดับก่อน
ประถมศึกษา (ปฐมวัย) และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2549 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้
เข้าตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 25 ธันวาคม 2549  ผลการตรวจเยี่ยม คือ 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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ผลการจัดการเรียนของโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ทุกมาตรฐาน ทั้ง
ระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2550    สร้างหลังคาด้านหน้าสระว่ายน้ำ และหลังคาเชื่อมระหว่างห้องสมุดกับอาคารอักแนส 
ปีการศึกษา 2551  จัดสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น(อาคารเปาโล) เพ่ือเป็นห้องประกอบการต่างๆและห้องประชุม 

สร้างห้องน้ำหญิง สร้างห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถม  และห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม
ใหม่  

ปีการศึกษา 2552 ทำหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารยอแซฟกับอาคารอักแนส เพ่ือรองรับสำหรับเป็น 
โรงอาหารและลานทำกิจกรรมสำหรับอนุบาล 

ปีการศึกษา 2553    ปรับปรุงและสร้างสุขาอนุบาล รวมทั้งการปรับปรุงห้องสมุด การติดตั้งโปรแกรมรองรับ
การยืมคืนหนังสือและโปรแกรมการเข้าออกของนักเรียนอนุบาลด้วยระบบบาร์โค้ด  

ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่ งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียนรวมทั้งการกำหนดและประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนและสร้าง
หลังคาโดมระหว่างอาคารเทเรซาและอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 5,000,000 
บาท  ในปีเดียวกันนี้บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ได้ย้ายออกจากตำแหน่ง ผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต-ผู้อำนวยการ และบาทหลวงปิติศักดิ์ ได้ย้ายออกจากตำแหน่งผู้จัดการ 

ปีการศึกษา 2555 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ได้ย้ายเข้ามารับตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
ผู้อำนวยการเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม 2555 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง 
และห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ด้วยงบประมาณ 2,100,000 บาท ปรับปรุงบริเวณเวที
หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)(สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยม รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555 
ผลการตรวจเยี่ยม คือ ผลการจัดการเรียนของโรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยมทั้งระดับก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) และการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 36 ตัว ครอบคลุมภายในและภายนอก
บริเวณหน้าโรงเรียน ในปีนี้มีจำนวนครู 113 คน และนักเรียนจำนวน 2,305 คน โดยมี
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ำ ติดตั้งสไลเดอร์สระอนุบาล และสระใหญ่พร้อม
หลังคา ด้วยงบประมาณ 4,500,000 บาท ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล 2-3 และอ่างล้างมือ 
ด้วยงบประมาณ 700,000 บาท จัดซื้อเครื่องเล่นอนุบาลและปรับปรุงบริเวณสนามเล่น 
ด้วยงบประมาณ 583,300 บาท ในปีนี้มีจำนวนครู 113 คน มีจำนวนนักเรียน 2,280 คน 
โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 

ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย – หญิง ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิงระดับประถมและระดับปฐมวัย   
ปรับปรุงที่หน้า – แปรงฟันและล้างมือระดับปฐมวัย  สร้างสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัยปีที่ 
2 – 3  เพ่ิมเติม  จัดซื้อโต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  
จำนวน 42  ชุด  จัดทำห้องเรียนต้นแบบ Model  Classroom สาระภาษาต่างประเทศ 



4 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
1 ห้องเรียน  จัดสร้างห้องอาหารระดับอนุบาล  เปิดการเรียนการสอน  Intensive  
English  Program ทุกระดับชั้น 

ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนได้สร้างหลังคาเชื่อมต่อจากหลังคาโดมไปชนกับอาคารยวงบอสโกและ 
อาคารอักแนส พร้อมเวที ด้วยงบประมาณ 4,000,000 บาท ทาสีอาคารเทเรซา อาคาร
ยวงบอสโก และอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 300,000 บาท ปูพ้ืนกระเบื้องด้านหน้า
อาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 350,000 บาท และได้ปรับปรุงห้องเรียนเตรียมอนุบาล 
และห้องสุขา ด้วยงบประมาณ 150 ,000 บาท โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็น
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 

ปีการศึกษา  2560 โรงเรียนได้ดำเนินการทาสีอาคารยอแซฟ และอาคารอันนา ด้วยงบประมาณ  
80,000 บาท  สร้างหลังคาหน้าอาคารอันนา ชั้นอนุบาล 1 ด้วยงบประมาณ 655 ,000 
บาท  ปูกระเบื้องหน้าห้องน้ำหญิงบริเวณข้างห้องวิชาการมัธยม ด้วยงบประมาณ 
120,000 บาท  สร้างหลังคาทางเดินประดูอนุบาล , ป้ายชื่อโรงเรียนเหนือประตูอนุบาล 
และหลังคาข้างห้องสมุด ด้วยงบประมาณ 1 ,200,000 บาท ทำท่อระบายน้ำด้านหลัง
อาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 70,000 บาท  ปรับปรุงต่อเติมหลังคาหน้าห้องดนตรี 
ด้วยงบประมาณ 150,000 บาท และจัดซื้อตู้เก็บของในห้องเรียนชั้นอนุบาลทุกห้องเรียน 
ด้วยงบประมาณ 575,000 บาท  โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 

ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนได้ดำเนินการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นข้างสระว่ายน้ำ ด้วยงบประมาณ  
1,334,000บาท  ทำตู้โชว์เก็บรางวัลของโรงเรียน ด้วยงบประมาณ 398,240 บาท  
บูรณะและย้ายที่ประดิษฐานแม่พระจากด้านหน้าประตูโรงเรียนมาประดิษฐานที่ซุ้มแม่
พระบริเวณหน้าลานโดมข้างเสาธงโรงเรียน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างซุ้มแม่พระ 
จำนวน 420,000 บาท  ปรับปรุงระเบียงหน้ามุกชั้น 2 อาคารเปาโล ด้วยงบประมาณ 
270,000 บาท เพ่ือเป็นที่ประดิษฐานครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ที่ย้ายมาจากสวนหย่อม
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังห้องสมุดมาประดิษฐานที่หน้ามุกชั้น 2 อาคารเปาโล สร้าง
ผนังติดอักษรไฟชื่อโรงเรียน ด้วยงบประมาณ 180,000 บาท  จัดซื้อเครื่องเล่นและ
ปรับปรุงบริเวณสวนหย่อมข้างประตูอนุบาล ด้วยงบประมาณ 130,000 บาท ปรับปรุง
สวนหย่อมด้านหลังห้องสมุด ด้วยงบประมาณ 500,000 บาท จัดซื้อและติดตั้งพัดลมใน
บริเวณลานโดม จำนวน 20 ตัว  ด้วยงบประมาณ 360,000 บาท ติดตั้งจอทีวีบริเวณหน้า
ห้องวิชาการมัธยม ขนาด 70 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยงบประมาณ 29,000 บาท 

ปีการศึกษา 2562   โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นบริเวณหน้าห้องเตรียมอนุบาล ด้วยประมาณ 
121,700 บาท ซ่อมบำรุงและจัดซื้อเครื่องดนตรี ด้วยงบประมาณ 369,660 บาท ติดตั้ง
กรงกันนกด้านหลังอาคารเปาโล  ด้วยงบประมาณ 270,875 บาท      และในปีการศึกษา 
2562 นี้ โรงเรียนธีรศาสตร์จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีของโรงเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563   มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช    ยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  
อดีต ผู้บริหารโรงเรียนธีรศาสตร์   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา 
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และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนนานตั้งแต่ 25-41 ปีของโรงเรียน วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2563 จัดงานคืนสู่เหย้า ขาว-น้ำเงิน โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของโรงเรียน 
มีพิธีมุฑิตาจิตอดีตครูเกษียณ พบปะสังสรรค์กันระหว่างศิษย์เก่า   จัดแสดงนิทรรศการ
ประวัติก่อตั้งโรงเรียน ย้อนอดีตจากโรงเรียนไพบูลย์วิทยา สู่ โรงเรียนธีรศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2563        โรงเรียนได้ดำเนินการทำที่กันนก ฝั่งอาคารอนุบาล   ด้วยงบประมาณ 90,000  บาท ทำท่ี
กันนกโดมใหญ่ และบริเวณโรงอาหาร ด้วยงบประมาณ 220,000 บาท ปรับปรุงสวนสุขใจ 
(ปูกระเบื้องส่วนที่เหลือ) งบประมาณ 157,500 บาท   ปรับปรุงโต๊ะอาหารนักเรียนโดย
การปูแผ่นสแตนเลส งบประมาณ 161,700 บาท  ดำเนินการตามมาตรการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จัดทำจุดคัดกรอง  สถานที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลว แอลกอฮอล์  เจล  จุดวัดอุณหภูมิ 
และ ป้ายประกาศมาตรการความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  และปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือเทคโนโลยีให้มีความพร้อมใช้งานในสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2  นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาระดับชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  
สอดคล้องบริบทของโรงเรียน ความต้องการของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และความ
ต้องการของชุมชนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การรักการอ่าน และให้มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการสื่อสาร   

3. เร่งรัดให้มีการสร้างเครื่องมือ และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ และเป้าหมายของโรงเรียน  

4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จัดทำข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนากระบวนการใช้สื่อ
เทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 

5. พัฒนาผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร และยึดปรัชญา คุณธรรม นำวิชา พัฒนา



6 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
สุข ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 

6. สรรหา เร่งรัด และพัฒนา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอน พัฒนาวิชาการ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบต่อเนื่อง เป็น
ธรรม และท่ัวถึงโดยสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดี ตั้งใจทำงาน 

7. ส่งเสริมผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ควร เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รู้จักพัฒนาตนเอง  ร่วมกิจกรรมกับชุมชน และสังคมได้ดี  

8. บริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ   โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานเพ่ือประสิทธิผลของผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

9. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา   ให้ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  กล้า
คิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาที่ตนเองนับถือ จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทย 

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ประหยัด อดออม หวงแหนทรัพย์สินของ
ตนเอง ทรัพย์สินส่วนรวม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11. พัฒนาผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีนิสัยรักในด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา รู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส 
เบิกบาน มีสุขนิสัยที่ดี รู้จักดูแลป้องกันตนเอง ปลอดจากยาเสพติด และสิ่งมอมเมา สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

12. จัดระบบ ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรภายใน
โรงเรียนให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สะอาด เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสูงสุด โดย
ยึดหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 

13. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

14. พัฒนาระบบการรับ - จ่าย เงิน ระบบการควบคุมตรวจสอบ ระบบการจัดทำรายงาน ระบบ
ติดตามประเมินผล การใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎ และระเบียบ บนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้องชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

15. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และสร้างเกียรติยศ
ชื่อเสียงของสถานศึกษาให้ปรากฏแก่ชุมชน และสังคม 

2. ข้อมูลครู  บุคลากร  และข้อมูลนักเรียน 
 2.1 ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล     บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา 
  โทรศัพท์   032-743192                      e-mail  theerasartt9@gmail.com 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด      ประกาศนียบัตรบัณฑิต      สาขา   วิชาชีพครู 

mailto:theerasartt9@gmail.com
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ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2555  จนถึง  ปัจจุบัน  เป็นเวลา  9  ป ี -  เดือน 
ประวัติผู้บริหาร 
ปีการศึกษา ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง 

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

2555-ปัจจุบัน    บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  และผู้อำนวยการ 

  

2.2  ข้อมูลครูและบุคลากร ( ณ  วันที่ 25  มิถุนายน  2564 ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ
งาน 

ตำแหน่ง / 
หน้าที ่

วุฒิ สาขาวิชาเอก สอนวิชา 

1 บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา 57 9 
ผู้รับ

ใบอนุญาต 
ป.บัณทิต วิชาชีพครู จริยะ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ
งาน 

ตำแหน่ง / 
หน้าที ่

วุฒิ สาขาวิชาเอก สอนวิชา 

ผู้จัดการ 
ผู้อำนวยการ 

2 นางจนิตนา      นิสัยตรง 51 13 ต.อ.1 คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกิจกรรม 

3 นางสาววรรณา    แซ่เล้า 59 30 อ.1/1 คบ. การประถมศึกษา ทุกกิจกรรม 

4 นางสาวศยามล    ว่องแก้ว 37 8 อ.1/2 ป.บัณทิต วิชาชีพครู ทุกกิจกรรม 

5 นางอนงค์     บุญม ี 58 8 อ.1/3 ป.บัณทิต วิชาชีพครู ทุกกิจกรรม 

6 นางสาวเตือนตา     แก้วบรรจง 54 26 อ.1/4 อคศ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกิจกรรม 

7 นางสาวยุวดี    บุญม ี 28 4 อ.1/5 คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกิจกรรม 

8 นางสาวปรีชญา  พงศ์จิระพันธ ์ 47 3 อ.2/1 ศศ.บ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกิจกรรม 

9 นางสาวดวงพร     พุฒจิระ 59 39 อ.2/2 คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกิจกรรม 

10 นางอัมพร     ภักดี 55 25 อ.2/3 คบ. คหกรรมศาสตร์ ทุกกิจกรรม 

11 นางสาววนิดา   วันเพ็ญ 27 1 อ.2/4 คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกิจกรรม 

12 นางสมใจ      รัตนพรชัย 59 27 อ.2/5 คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกิจกรรม 

13 นางกัญญา      ฉายาบรรณ ์ 60 25 อ.3/1 คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกิจกรรม 

14 นางสาวชุติมา     สุถาพร 52 27 อ.3/2 คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกิจกรรม 

15 นางพรกมล     แสงสุระธรรม 54 26 อ.3/3 คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ทุกกิจกรรม 

16 นางจไุรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล 56 28 อ.3/4 คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกิจกรรม 

17 นางผ่องพรรณ    สู้เสงี่ยม 46 8 อ.3/5 คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกกิจกรรม 

18 นายอนนัต์    สัจจาศีล 58 29 ครูพิเศษ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ว่ายนำ้ 

19 นางสาวจีรนุช          ทาคำ 42 15 ครูพิเศษ ป.บัณทิต วิชาชีพครู ทุกกิจกรรม 

20 นางสาวสุอังคณา    ทรัพย์เย็น 28 5 ครูพิเศษ บธบ. การจัดการ คอมพิวเตอร์ 

21 นางสาวจนิดารัตน์    พันธ์ทิพย์ศักดิ ์ 28 6 ครูพิเศษ อษบ. เอเซียศึกษา ภาษาจนี 

22 Miss.STARRBELLE  ROA UNABIA 30 7 ครูพิเศษ BEEd - Eng.Comm 

23 นางสาวสนธยา    สมณะ 39 9 พี่เลี้ยง ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ - 

24 นางสาวกานดา    วงศ์สัมพันธ์เวช 34 9 พี่เลี้ยง ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ - 

25 นางสาววรรณา    พุมมา 45 11 พี่เลี้ยง ม.6 - - 

26 นางสมรศร ี   รุ่งทิพย์เจริญ 38 13 พี่เลี้ยง ปวส. การบัญช ี - 

27 นางสาวศิลาพร    พวงกุหลาบ 32 11 พี่เลี้ยง ปวช. การบัญช ี - 

28 นางสาวอารี    สมณะ 42 4 พี่เลี้ยง ม.3 - - 

29 นางสาวศิริรัตน์    อ่วมสุวรรณ 44 4 พี่เลี้ยง ม.6 - - 

30 นางสาววรรณา     วังกาญจนส์ิริกุล 51 13 พี่เลี้ยง ปวส. การตลาด - 

31 นางปทิตตา    พงษ์ศิริ 47 24 ป.1/1 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ทุกวิชา 
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วุฒิ สาขาวิชาเอก สอนวิชา 

32 นางสาวลัดดา     ยางม่วง 59 34 ป.1/2 คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกวิชา 

33 นางสาวกฤติกา    โสงขุนทด 28 4 ป.1/3 คบ. ภาษาไทย ทุกวิชา 

34 นางสาวพรทิพย์    ประทาน 27 3 ป.1/4 คบ. ภาษาไทย ทุกวิชา 

35 นางอัญชลี     ยังดี 46 24 ป.2/1 คบ. วัดผลการศึกษา คณิตศาสตร ์

36 นางนฤมล    บุญนาค 56 13 ป.2/2 คบ. การประถมศึกษา วิทยาศาสตร ์

37 นางจฑุาวรรณ          เพิ่มสาย 45 21 ป.2/3 ป.บัณทิต วิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ 

38 นางสาวอารีย์    เกตุก้อนแก้ว 28 3 ป.2/4 คบ. จิตวิทยา ภาษาไทย 

.39 นางสาวหนึง่ฤทัย    เปรมนิ่ม 30 5 ป.3/1 วศบ. ปิโตรเคมี ภาษาอังกฤษ 

40 นางนัยนา     วงศ์ยศสิริโสภา 49 26 ป.3/2 คบ. การประถมศึกษา ภาษาไทย 

41 นางสาวสุจิวรรณ    ชื่นหุ่น 30 6 ป.3/3 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

42 นางสาวนิรัตนดา    ตันตระกูล 60 32 ป.3/4 คบ. การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร ์

43 นางจิราภร      พงศ์ลักษมาณา 48 25 ป.4/1 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

44 นางรังสิมา     บุญสม 51 26 ป.4/2 ป.บัณทิต วิชาชีพครู คณิตศาสตร ์

45 นางดษุณีย์     ประทุมศิริ 38 11 ป.4/3 ป.บัณทิต วิชาชีพครู การงาน 

46 นายมานิตย์    สมลา 29 1 ป.4/4 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

47 นางสาวสุคนธา     สุทธิศิริมงคล 48 25 ป.5/1 ป.บัณทิต วิชาชีพครู วิทยาศาสตร ์

48 นางสาวฐิตนิันท์     บวรเลิศสกุล 43 13 ป.5/2 ป.บัณทิต วิชาชีพครู คณิตศาสตร ์

49 นางเสาวลักษณ์    อยู่สถิตย์ 57 28 ป.5/3 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

50 นางสาวปรารถนา    มะลิทอง 29 3 ป.5/4 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

51 นางพรรษา     ขันธ์เครือ 52 29 ป.6/1 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

52 นางสาวอารีรัตน์    แย้มชื่น 28 3 ป.6/2 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

53 นางสาวปัทมา    คล้ำเจริญ 37 15 ป.6/3 คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

54 นางสาวมัณฑนา   พงษ์พินิจภิญโญ 49 27 ป.6/4 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์

55 นางจรูญลักษณ์        สุวคันธกุล 60 37 ม.1/1 ศศ.บ. ประถมศึกษา อังกฤษ 

56 นายบุญลาภ     กลิ่นอุบล 52 29 ม.1/2 คบ. เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร ์

57 นางธชิญา     จิตต์เจริญ 61 33 ม.1/3 ป.บัณทิต วิชาชีพครู สังคมศึกษา 

58 นางวรรณวลี     อารมย์สุขโข 51 26 ม.1/4 คบ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์

59 นางสาวโชคสกุล     ปานด ี 43 11 ม.2/1 คบ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 

60 นางสาวเทียมจนัทร์    เง็กคร้อย 8 35 ม.2/2 คบ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย 

61 นางศรีไพร    หนูเกตุ 49 25 ม.2/3 คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

62 นางสาวพชัรินทร์    วาณิชพิเชยีร 54 11 ม.2/4 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

63 นางบุญจันทร์     สร้อยสมุทร 58 28 ม.3/1 คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
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64 นางสาวพทิยาภรณ์     เห็นวิสุทธิ ์ 49 9 ม.3/2 ป.บัณทิต วิชาชีพครู อังกฤษ 

65 นางกังสดาล     เกียรติศิริ 59 27 ม.3/3 ป.บัณทิต วิชาชีพครู ภาษาไทย 

66 นางประไพ     แก้วจีน 60 36 ม.3/4 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

67 นางสาวประณิธาน   พูนเพ่งวิทย ์ 29 2 ป.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

68 นางสาวมาลนิี     กล่ำงิ้ว 29 0 ป.1,2,5 คบ. ศิลปศึกษา ศิลปะ,การงาน 

69 นางสาวสุมาส     ทรัพย์เย็น 49 6 ป.1-5 ป.บัณทิต พืชศาสตร ์ คริสต์ศาสนา 

70 นางทพิย์วรรณ     สายบวัทอง 59 25 ป.1-ป.4 คบ. การศึกษาปฐมวัย สุขศึกษา 

71 นางสาวอังคณา      แซ่โง้ว 26 0 ป.1-ป.4 วทบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา 

72 นางสาววสิุดา    ขวาวอ่อน 29 4 ป.1-ป.5 คบ. พลศึกษา ว่ายนำ้ 

73 นางสาวชมอินทร์  คนชม 25 0 ป.3 คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

74 นางสาวรุจิรดา  ทัศนานนท ์ 30 1 ป.4 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

75 นางสาวมนิตา    พุฒิเอก 27 0 ป.2 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

76 นางนัชชา    ฉันทตระกูลชยั 29 4 ป.5 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

77 นางสาวอลสิา    กุดาศรี 30 6 ป.5-6 ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป ์

78 นายธนิต    สุวรรณลักษณ ์ 32 5 ป.5-ป.6 ป.บัณทิต วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา พละ 

79 นายวิศรุต     ปัญจลาภสกุล 28 5 ป.6-ม.3 ป.บัณทิต คริสต์ศาสนศึกษา คริสต์ศาสนา 

80 นายสมชาย     ล่าทา 53 30 ป.6-ม.3 คบ. พลศึกษา ว่ายนำ้ 

81 นางสาวเพ็ญนภา    ไกรราษฎร์ 37 4 ประถม ศศ.บ. ดนตรีคตีศิลปไ์ทยฯ ดนตรีไทย 

82 นางสาวศุภรัตน์    นวนคำ 30 3 ประถม คบ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 

83 นายพฒันา    ธูปหอม 28 5 ประถม ศศ.บ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล 

84 นางสาวพนิดา    กิจเจริญ 29 5 ประถม ศศ.บ. วิทยาการคอมฯ คอมพิวเตอร์ 

85 Mr.Arnulfo  B.Bernal Jr. 37 13 ประถม BSC Banking&Finance Eng.Comm 

86 นางสาววนิดา    จันทร์งาม 30 5 ประถม ศศ.บ. ภาษาจนี ภาษาจนี 

87 นายวรา    ขันธ์เครือ 52 28 ม.1-3 คบ. สุขศึกษา สุขศึกษา 

88 นายสวุัฒน์     วงษ์พานิช 49 9 ม.1-3 ป.บัณทิต วิชาชีพครู พลศึกษา 

89 นางวชัราภรณ์    รัตนพิศิฏฐ์ 64 37 ม.2 ศศบ. ประถมศึกษา วิทยาศาสตร ์

90 นายประวิทย์    นพรัตน ์ 28 5 ม.3 วศบ. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาศาสตร ์

91 นางสาวสุธีรา     เตี้ยมเครือ 60 39 ม.3 คบ. การประถมศึกษา อังกฤษ 

92 นายพรพจน์    ภูสี 43 6 มัธยม ศศ.บ. จิตรกรรม ศิลปะ 

93 นายชาคริต    ทรงต่อศรีสกุล 38 6 มัธยม ศศ.บ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล 

94 นางสุรีพร      อินทรธน ี 57 35 มัธยม คบ. การประถมศึกษา การงาน 

95 นายเพยาว์     จิตเจริญทวีโชค 58 31 มัธยม ป.บัณทิต วิชาชีพครู การงาน 
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96 นายศักดิ์ชัย     สว่างงาม 57 31 มัธยม คบ. การประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ 

97 MRS. DINA  ROA  SALOMON 53 13 มัธยม BEEd English Eng.Comm 

98 นางสาวจรรยาภรณ์   หนูสิงห์ 29 3 มัธยม ศศ.บ. ภาษาจนี ภาษาจนี 

99 บาทหลวงอภิสิทธิ์    กฤษเจริญ 60 11 มัธยม ปร.ด. การบริหารการศึกษา   

100 บาทหลวงวุฒชิัย    อ่องนาวา 48 10 มัธยม ศศ.ม. ปรัชญาและศาสนา   

101 นางศรัณรัตน์     วันเพ็ญ 38 5 งานข้อสอบ ป.บัณทิต วิชาชีพครู   

102 นางอารยา    มนิราช 63 3 งานจัดซื้อ คบ. นาฏศิลป ์   

103 นางวไิลรัตน์     จิตเจริญทวีโชค 53 34 งานธุรการ  คบ. คณิตศาสตร ์   

104 นางประภาพรรณ    ไชยวงศ ์ 61 43 งานประกัน คบ. วัดผลการศึกษา   

105 นายพีระพงษ์     สนามภู ่ 58 29 งานสารบรรณ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์   

106 นางสาวทัศนีย์    ทัศโนทัย 35 5 สารสนเทศ ป.บัณทิต วิชาชีพครู   

107 นายวิษณุ     เปรมนิ่ม 36 11 สารสนเทศ ศศ.บ. ปรัชญาภาษาอังกฤษ   

108 นางสาวกุสุมนิภา    พิทักษ์สินธุ ์ 37 5 การเงิน ศศ.บ. รัฐศาสตร์   

109 นางศิริพร    สนามภู ่ 53 26 นายทะเบียน คบ. วัดผลการศึกษา   

110 นางสุรีรัตน์     จีนเอีย 55 32 บรรณารักษ์ คบ. ภาษาอังกฤษ   
 

 

นักการ/ภารโรง/ยาม                   14     คน     
บุคลากร รวมทั้งหมด ผู้บริหาร ครูผู้สอน บรรจุ ครูไม่บรรจุ ครูต่างชาติ 

ปีการศึกษา 2563 
 

110 
 

1 109 
89 

80.18 % 
21 

19.09 % 
3 

จำนวนครู 110 คน   ชาย 21 คน หญิง 89 คน นับถือศาสนาคริสต ์ 26 คน (ชาย 6 หญิง 20) ศาสนาพุทธ  83 คน (ชาย 14 หญิง 69)  
 

1) จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    85 คน  คิดเป็นร้อยละ  77.27 
    จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด    24 คน  คิดเป็นร้อยละ  21.81 
    จำนวนบุคลากรสนับสนุน     1 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.90 
2) อายุครูโดยเฉลี่ย        45 ปี      ร้อยละ 45.95  
 ครูที่มีอายุ 21 – 30 ปี จำนวน  25 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.52 
     ครูที่มีอายุ 31 – 40 ปี จำนวน  15 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.51 
 ครูที่มีอายุ 41 – 50 ปี จำนวน  25 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.52  
 ครูที่มีอายุ 51 – 59 ปี จำนวน  38 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.23 
 ครูที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน    7 คน  คิดเป็นร้อยละ  6.31 
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3) อายุการทำงานโดยเฉลี่ย  16 ปี ร้อยละ  70.26 
 ครูที่มีอายุการทำงานตั้งแต่  36 -45  ปี     8 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.21 
    ครูที่มีอายุการทำงานตั้งแต่  26 - 35 ปี    25 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.52 
    ครูที่มีอายุการทำงานตั้งแต่  16 - 25 ปี    15 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.51 
    ครูที่มีอายุการทำงานตั้งแต่  10 - 15 ปี    16 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.41 
    ครูที่มีอายุการทำงานตั้งแต่    1 - 9  ป ี   43 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.74 
    ครูที่มีอายุการทำงานตั้งแต่         0 ป ี      3 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.70 

2.3  ข้อมูลนักเรียน ( ณ  วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ) 
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกจังหวัด 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น    2,205  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับปฐมวัย  จำนวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน  นักเรียน 466 คน  ครู 16 คน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
เตรียมอนุบาล 1 15 13 28 28 

อนุบาล 1 5 72 59 131 1 : 26 
อนุบาล 2 5 82 72 154 1 : 31 
อนุบาล 3 5 73 80 153 1 : 31 

รวมระดับปฐมวัย 16 242 224 466 - 
อัตราส่วนจำนวนครู : นักเรียน  1 : 29 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวนห้องเรียน 24 ห้องเรียน  นักเรียน 1,227 คน ครู 32 คน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ป.1 4 110 86 196 1 : 49 
ป.2 4 106 106 212 1 : 53 
ป.3 4 98 89 187 1 :  47 
 ป.4 4 98 114 212 1 : 53 
ป.5 4 117 94 211 1 : 53 
ป.6 4 108 101 209 1 : 52 
รวม 24 637 590 1,227 - 

อัตราส่วนจำนวนครู : นักเรียน  1: 47 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนห้องเรียน 12 ห้องเรียน นักเรียน 538 คน ครู 22 คน 
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ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 4 84 85 169 1 : 42 
ม.2 4 97 74 171 1 : 43 
ม.3 4 92 80 172 1 : 43 
รวม 12 273 239 512 - 

อัตราส่วนจำนวนครู : นักเรียน  1: 43 
รวมระดับขั้นพื้นฐาน 36 910 829 1,739 - 

รวมทั้งสิ้น 52 1,152 1,053 2,205 - 

3.  แผนที่ตั้งของโรงเรียน 
 ที่ตั้ง 37/3 หมู่ 16  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  รหสัไปรษณีย์ 70110   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

     

 

 แผนที่ตั้งโรงเรียนธีรศาสตร ์

 
 
4.  อาคารเรียน  
อาคารประกอบ  
ห้องเรียน  ห้อง
ประกอบ 
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4.1.  อาคารเรียน 

จำนวนห้องเรียนทั้งหมด   52  ห้องเรียน  
- ชั้นเตรียมอนุบาล  จำนวน  1 ห้องเรียน 
- ชั้นอนุบาล  1    จำนวน  5 ห้องเรียน 
- ชั้นอนุบาล  2   จำนวน  5  ห้องเรียน 
- ชั้นอนุบาล  3   จำนวน  5  ห้องเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    จำนวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จำนวน  4 ห้องเรียน 

  จำนวนห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด   23   ห้อง  ได้แก่ 
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- ห้องศูนย์การเรียนรู้            1    ห้อง 
- ห้องอาหาร    1 ห้อง 
- ห้องคอมพิวเตอร์    3 ห้อง   
- ห้องวิทยาศาสตร์    1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา   6 ห้อง   
- ห้องศิลปะ    1 ห้อง 
- ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี   1 ห้อง   
- ห้องพยาบาล    1 ห้อง 
- ห้องศาสนสัมพันธ์   1 ห้อง   
- ห้องแนะแนว    1 ห้อง 
- ห้องพละ     1 ห้อง   
- ห้องลูกเสือ    1 ห้อง 
- ห้องเรียนต้นแบบภาษาต่างประเทศ  1 ห้อง   
- ห้องสันติภาพ /คลินิกเสมารักษ์            1        ห้อง 
- ห้องสมุด     1 ห้อง 
- สระว่ายน้ำ        1   สระ    
- สนามเครื่องเล่น      3     สนาม    
- สนามฟุตบอล       1   สนาม 
- สนามวอลเลย์บอล      1   สนาม    
- สนามบาสเกตบอล      2   สนาม   
- สนามตะกร้อ      2   สนาม 
- สนามเทเบิลเทนนิส          10  สนาม 
- ห้องส้วมจำนวน       116    ห้อง   
- ห้องน้ำคนพิการ/ชรา     1    ห้อง    

5.  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนธีรศาสตร์   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 กลุ่มงานบริหาร  ได้แก่กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กลุ่มงานจิตตาภิบาล  ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA และ SBM 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายอบรมศึกษา 

ผู้จัดการ 

ผู้รับใบอนุญาต 

มุขนายก 

กรรมการบริหารโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน  

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นางสมใจ  รัตนพรชัย 

1. งานอาคารเรียน อาคาร 

ประกอบ 

2. งานสภาพแวดล้อม 

ภายในภายนอก 

3. งานสุขาภิบาล 

4. งานพัฒนา ปรับปรุง

หัวหน้างานกจิการนักเรียน
นางผ่องพรรณ  สู้เสง่ียม 

1. งานระเบียบวินัย 

2. งานบริการนักเรียน 

3. งานกิจการนักเรียน 

4. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

หัวหน้างานธุรการ 
นางสาวสุอังคณา  ทรัพย์เย็น 

1. งานสารบรรณ 

2. งานบริการ ข้อมูล

ข่าวสาร 

3. งานทะเบียนนักเรียน 

4. งานประชาสัมพนัธ ์

 

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 

นางสาวชุติมา  สุถาพร 

1. งานบริการชุมชน 

2. งานสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน 

3. งานชมรมผู้ปกครอง   
ครู และศิษย์เก่า 

 

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

ศิลปะ วัฒนธรรม และเครือข่าย 

1. งานงบประมาณ และบัญชีการเงิน 
2. งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ 
3. งานวางแผนและติดตามการใช้

งบประมาณ 
 

1. งานวางแผนบุคลากรและกำหนด
ภาระงาน 

2. งานแต่งต้ังและถอดถอนบุคลากร 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

4. งานสวัสดิการขวัญและกำลังใจ 

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

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารบุคลากร 

นางจุไรพร  สวัสด์ิรักษ์กุล 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไป 

นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม 

 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

จิตตาภิบาล 
นางสาวจีรนุช  ทาคำ 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ 

นางสาวดวงพร  พุฒจิระ 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารงบประมาณ 

นางสาวศยามล  ว่องแก้ว 

ฝ่ายอบรมศึกษา 

ผู้จัดการ 

ผู้รับใบอนุญาต 

มุขนายก 

กรรมการบริหารโรงเรียน 
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6. สิ่งอำนวยความสะดวก 
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- คอมพิวเตอร์    388 เครื่อง 

- ใช้ในการเรียนการสอน  156 เครื่อง 
- ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 194 เครื่อง 
- ใช้ในการบริการ    38 เครื่อง 

- เครื่องปรับอากาศ    65 เครื่อง 
- โทรศัพท์     42 เครื่อง 
- กล้องวงจรปิด     40 ตัว 
- รถยนต์        7 คัน 
- เครื่องฉายภาพนิ่ง      3 เครื่อง 
- เครื่องถ่ายเอกสาร      2 เครื่อง 
- โทรสาร        1 เครื่อง 

7 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562 
    กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพเด็ก 

 
เป้าหมาย 

 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1.1 มี 
พัฒนาการด้าน
ร่ า ง ก า ย  
แข็ งแรง มี สุ ข
นิ สั ยที่ ดี  แล ะ
ดู แ ล ค ว า ม
ปลอดภั ยของ
ตนเองได ้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความสามารถ

พิเศษ 

1. เด็กร้อยละ 83  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 83 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ
การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 83  ที่มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์ 

96.04 

2. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 83 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 83 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ ก ร้ อยละ  83  ได้ รั บ ก ารป ลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

96.92 

3. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรม 
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

97.43 

4. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 83  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย 

90.25 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

19 

 

 
เป้าหมาย 

 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

5. โค ร งก าร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.27 

6. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

96.29 

7. โ ค ร ง ก า ร วั น แ ห่ ง ค ว า ม
ภาคภูมิใจ 

1. เด็ ก ร้ อยละ  83  ได้ เข้ าร่ วม รับ การ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อั น ดั บ  1 ขอ งห้ อ ง เรี ย น  ห นู น้ อ ย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

98.20 

8. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
- งานผมหอม  ฟั นสวย  มื อ

สะอาด 
- งานอาหารดีชีวีสดใส 
- งานออกกำลังกาย 
- งานห้องพยาบาล 

1. เด็กร้อยละ 83 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้
มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลความสะอาด
ศีรษะ ผม และมือ การแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารอย่างถูกวิธีการล้าง
มือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้า
ห้องน้ำ 

2. เด็กร้อยละ 83 รู้จักการรับประทาน
อาหารที่ มีป ระโยชน์  มีคุณค่ า ทาง
โภชนาการ 

3. เด็กร้อยละ 83  มีสุขนิ สั ยที่ ดี ในการ
รับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการ 

90.10 



20 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
 

เป้าหมาย 
 

โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 

และรู้จักการออกกำลังกายเหมาะสม
ตามวัย 

4. เด็กร้อยละ 83 ได้รับการบริการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

9. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ 
อนุบาลน่าอยู่ 
- งานปลอดภัยไว้ก่อน 
- งานห้องน้ำน่าใช้ สบายใจเมื่อ

เข้า 

1. ร้ อ ย ล ะ  83  โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ จั ด
สภ าพ แ วด ล้ อ ม เป็ น แ ห ล่ ง เรี ย น รู้  
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในโรงเรียน                          

2. ร้อยละ 83 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร และนอกอาคารให้
ปลอดภัย 

3. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรม ห้องน้ำ
น่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า   

95.76 

10. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬ าสี ภ าย ใน ระดั บ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันเด็ก  

95.79 

 11. โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุ ค ล า ก ร สู่ ค รู มื อ อ า ชี พ
ศตวรรษท่ี 21 
- งานการดูแลความปลอดภัย

ของเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 83 ปลอดภัยในการเล่น 97.68 

1.2 มี 
พัฒนาการด้าน
อารมณ์  จิตใจ 
ค ว บ คุ ม แ ล ะ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได ้

1. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 1. เด็กอนุบาล 1-3 ร้อยละ 83 เข้าร่วม
โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 

97.43 

2. โครงการหนึ่ งห้องเรียนหนึ่ ง
คุณธรรม 

1. เด็ ก ร้ อ ย ล ะ  83  ร่ า เริ ง แ จ่ ม ใส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 83 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 83 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

97.51 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

21 

 

 
เป้าหมาย 

 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

เหมาะสมกับวัย 
4. เด็กร้อยละ 83 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ

เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
5. เด็กร้อยละ 83 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ

ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
6. เด็กร้อยละ 83 เล่นและทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได ้
7. เด็ ก ร้ อ ยล ะ  8 3  ป ระพ ฤติ ตน ต าม

วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
3. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
1. เด็กร้อยละ  83 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง

การเรียนรู้ทั้ งภ ายในและภายนอก
โรงเรียน 

96.54 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

การอ่านและการเขียน 

1. เด็กร้อยละ 83  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 83 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ
การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 83  ที่มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์ 

4. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

5. เด็กร้อยละ 83 มีทักษะการอ่านและการ
เขียนดีขึ้น 

94.22 

5. โค ร ง ก า ร ห นู น้ อ ย นั ก คิ ด
วิทยาศาสตร์ 

1. ร้ อยละ  83 ของเด็ กป ฐมวั ย ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

97.63 

6. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 83 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 83 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ ก ร้ อยละ  83  ได้ รั บ ก ารป ลู กฝั ง

96.92 



22 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
 

เป้าหมาย 
 

โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 

คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

7. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 83  ได้ เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 83  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 

90.89 

8. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรม 
     ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

97.43 

9. โครงการเปิ ดบ้ าน วิช าการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 83 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

97.00 

10. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 83  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

90.25 

11. โครงการพัฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.27 

12. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

96.29 

13. โค ร ง ก า ร วั น แ ห่ ง ค ว า ม
ภาคภูมิใจ 

1. เด็ ก ร้ อยละ  83  ได้ เข้ าร่ วมรับ การ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อั น ดั บ  1 ขอ งห้ อ ง เรี ย น  ห นู น้ อ ย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

98.20 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

23 

 

 
เป้าหมาย 

 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

14. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬ าสี ภ าย ใน ระดั บ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันเด็ก 

95.79 

15. โครงการวันกตัญญู 
- งานวันไหว้ครู 
- งานวันแม่ 
- งานวันพ่อ 

1. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันไหว้ครู 
2. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันแม่ 
3. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันพ่อ 
4. เด็กร้อยละ 83 แสดงความรักความ

กตัญญู  และปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ ครู
อาจารย์ และสถาบันกษัตริย์ 

 

16. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งานการจัดบรรยากาศวัน

คริสต์มาส 

1. เด็กร้อยละ 83 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสทีจ่ัดเตรียมไว้ 

91.64 

1.3 มี 
พัฒนาการด้าน
สั ง ค ม 
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ต น เอ ง   แ ล ะ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

1. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 1. เด็กอนุบาล 1-3 ร้อยละ 83 เข้าร่วม
โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 

97.43 

2. โครงการหนึ่ งห้องเรียนหนึ่ ง
คุณธรรม 

1. เด็ ก ร้ อ ย ล ะ  83  ร่ า เริ ง แ จ่ ม ใส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 83 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 83 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 83 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5. เด็กร้อยละ 83 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 83 เล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

7. เด็ ก ร้ อ ยล ะ  8 3  ป ระพ ฤติ ตน ต าม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

97.51 



24 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
 

เป้าหมาย 
 

โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 

3. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. เด็กร้อยละ  83 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภ ายในและภายนอก
โรงเรียน 

96.54 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

การอ่านและการเขียน 

1. เด็กร้อยละ 83  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

3. เด็กร้อยละ 83 มีทักษะการอ่านและการ
เขียนดีขึ้น 

94.22 

5. โค ร ง ก า ร ห นู น้ อ ย นั ก คิ ด
วิทยาศาสตร์ 

1. ร้ อยละ  83 ของเด็ กป ฐมวั ย ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

97.63 

6. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 83 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 83 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ ก ร้ อยละ  83  ได้ รั บ ก ารป ลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

 

7. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 83  ได้ เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 83  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 

90.89 

8. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรม 
     ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

97.43 

9. โครงการเปิ ดบ้ าน วิช าการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 83 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

97.00 

10. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 83  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

90.25 

11. โครงการพัฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา

95.27 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

25 

 

 
เป้าหมาย 

 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
12. โครงการประเมินพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย 
1. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน

ร่างกายเหมาะสมตามวัย 
2. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน

อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 
3. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน

สังคมเหมาะสมตามวัย 
4. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน

สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

96.29 

13. โค ร ง ก า ร วั น แ ห่ ง ค ว า ม
ภาคภูมิใจ 

1. เด็ ก ร้ อยละ  83  ได้ เข้ าร่ วมรับ การ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อั น ดั บ  1 ขอ งห้ อ ง เรี ย น  ห นู น้ อ ย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

98.20 

14. โครงการรู้เวลา มารยาทดี มี
ระเบียบ 
- งานตรงต่อเวลา 
- งานเด็กดีมีมารยาท 
- งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 

1. เด็กร้อยละ 83 มีความรับผิดชอบต่อ
การมาโรงเรียนให้ทันเวลา และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

2. เด็กร้อยละ 83 ได้รับการฝึกเกี่ยวกับ
มารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย 
และศาสนาที่ตนนับถือ 

3. เด็ ก ร้ อ ยละ  83  ได้ รั บ ฝึ ก เกี่ ย ว กั บ
ระเบี ยบการแต่ งกายของโรงเรียน
ระเบียบในการเข้าแถวและเดินแถว การ
ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ของห้ อ ง เรี ย น แล ะ
โรงเรียน 

93.20 

15. โ ค ร ง ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
สร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่ 
- งานรักษ์สิงแวดล้อม 

1. ร้ อ ย ล ะ  83  โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ จั ด
สภ าพ แ วด ล้ อ ม เป็ น แ ห ล่ ง เรี ย น รู้  
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร

95.76 



26 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
 

เป้าหมาย 
 

โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ในโรงเรียน                          
2. เด็กร้อยละ 83  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

16. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬ าสี ภ าย ใน ระดั บ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันเด็ก 

95.79 

17. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 
- งานวันวิสาขบูชา 
- งานวันอาสาฬหบูชาและวัน

เข้าพรรษา 
- งานวันลอยกระทง 

1. เด็กร้อยละ 83 แสดงออกถึงการอนุรักษ์
ประเพณไีทย 

2. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา 
3. เด็ ก ร้ อ ย ล ะ  83  เข้ า ร่ ว ม ง า น วั น

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
4. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันลอย

กระทง 

96.45 

18. โครงการวันกตัญญูต่อคณะ
ผู้บริหาร 

1. เด็กร้อยละ 83  เข้าร่วมงานวันกตัญญู
ต่อคณะผู้บริหาร 

98.12 

19. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งานวจน พิ ธี กรรม เปิ ดปี

การศึกษา 
- งานเรียนคำสอน 

1. เด็กร้อยละ 83 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อย
ละ 83 ได้เรียนคำสอนและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

91.64 

20. โครงการอาสาทำดี 
- งานบันทึกความดี 
- งานนักประหยัดตัวน้อย 

1. เด็กร้อยละ 83 บันทึกความดีที่ตนได้
ปฏิ บั ติ ต่ อผู้ อ่ืน  ด้ วยความ เสี ยสละ
 ลงในแบบบันทึกความดี 

2. เด็กร้อยละ 83  มีความรับผิดชอบ ใช้
ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัด อดออม 

92.46 

1.4 มี 
พัฒนาการด้าน
ส ติ ปั ญ ญ า  

1. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 1. เด็กอนุบาล 1-3 ร้อยละ 83 เข้าร่วม
โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 

97.43 

2. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 1. เด็กร้อยละ  83 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง 96.54 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

27 

 

 
เป้าหมาย 

 
โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

สื่อสารได้  มีทัก
การคิดพ้ืนฐาน 
แล ะแส ว งห า
ความรู้ได ้

ท้องถิ่น การเรียนรู้ทั้ งภ ายในและภายนอก
โรงเรียน 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความสามารถ

พิเศษ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

การอ่านและการเขียน 

1. เด็กร้อยละ 83  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 83 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ
การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 83  ที่มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์ 

4. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

5. เด็กร้อยละ 83 มีทักษะการอ่านและการ
เขียนดีขึ้น 

94.22 

4. โค ร ง ก า ร ห นู น้ อ ย นั ก คิ ด
วิทยาศาสตร์ 

1. ร้ อยละ  83 ของเด็ กป ฐมวั ย ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

97.63 

5. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 83 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 83 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ ก ร้ อยละ  83  ได้ รั บ ก ารป ลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

4.  

96.92 

6. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 83  ได้ เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 83  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 

90.89 

7. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรม 
     ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

97.43 

8. โครงการเปิ ดบ้ าน วิช าการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 83 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

97.00 



28 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
 

เป้าหมาย 
 

โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 

9. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 83  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

90.25 

10. โครงการพัฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.27 

11. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

96.29 

12. โค ร ง ก า ร วั น แ ห่ ง ค ว า ม
ภาคภูมิใจ 

1. เด็ ก ร้ อยละ  83  ได้ เข้ าร่ วมรับ การ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อั น ดั บ  1 ขอ งห้ อ ง เรี ย น  ห นู น้ อ ย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

98.20 

13. โครงการวันกตัญญู 
- งานวันไหว้ครู 
- งานวันแม่ 
- งานวันพ่อ 

1. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันไหว้ครู 
2. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันแม่ 
3. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันพ่อ 
4. เด็กร้อยละ 83 แสดงความรักความ

กตัญญู  และปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ ครู
อาจารย์ และสถาบันกษัตริย์ 

 
 
 

93.96 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

29 

 

   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

2.1 มีหลักสูตร
ค ร อ บ ค ลุ ม
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของ
ท้องถิ่น 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 
- งานนิเทศการสอน 

1. ครูร้อยละ 83 ได้รับการนิเทศการสอน 
 

97.46 

2. โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1. โรงเรียน มีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจำปี 2562 ที่เหมาะสม 

3. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบทันสมัย พร้อมใช้ 

4. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

5. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 83 ให้ความร่วมมือ
ในการวางระบบและดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี 

6. พ่ อ แ ม่ ผู้ ป ก ค รอ งค ณ ะก ร รม ก า ร
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ 83 มีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

98.50 

3. โค ร งก าร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.27 

2 .2  จั ด ค รู ให้
เพียงพอกับชั้น
เรียน 

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมือ
อาชีพศตวรรษท่ี 21 
- งานปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

1. ครูร้อยละ 83 ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู 

 
 

97.68 

2.3 ส่งเสริมให้
ค รู มี ค ว า ม

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 

1. ครูร้อยละ 83 ได้รับการนิเทศการสอน 
2. ครูร้อยละ 83 มีวิจัยในเรียนที่เหมาะสม

97.46 



30 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 
เชี่ยวชาญด้าน
ก า ร จั ด
ประสบการณ ์

- งานนิเทศการสอน 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 

กับวัย 

2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมือ
อาชีพศตวรรษท่ี 21 
- งานการอบรม สัมมนา ศึกษา 

– ดูงาน 
- งานส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี 
- งานการดูแลความปลอดภัย

ของเด็ก 
- งานครูดีศรีธีรศาสตร์ 

1. ครูร้อยละ 83 ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในวิชาชีพครู  

2. ครูร้อยละ 83 ได้รับการอบรม สัมมนา 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด และศึกษา ดูงาน   

3. เด็กร้อยละ 83 ปลอดภัยในการเล่น 
4. ครูร้อยละ 83  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู

กับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับครู 
5. ครูได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่  
 

97.68 

3. โครงการขวัญและกำลังใจ 
- งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล 
- งานสวัสดิการจากโรงเรียน 
- งานพักผ่อนประจำปี 

1. ครรู้อยละ  83 ได้รับขวัญและกำลังใจ 
2. ครูร้อยละ 83 ได้รับขวัญและกำลังใจ

จากสังฆมณฑล  
3. ครูร้อยละ 83 ได้รับขวัญและกำลังใจ

จากโรงเรียน 
4. ครูร้อยละ 83 ได้รับขวัญและกำลังใจไป

พักผ่อนประจำปี  

 

4. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 1. ครูร้อยละ 83 เข้าร่วมออกกำลังกายทุก
วันศุกร์ที่ 3 ของเดือน 

98.58 

2 . 4  จั ด
สภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการ
เรี ย น รู้  อ ย่ า ง
ปลอดภัยและ
เพียงพอ 

1. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. เด็กร้อยละ  83 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภ ายในและภายนอก
โรงเรียน 

96.54 

2. โครงการเปิ ดบ้ าน วิช าการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 83 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

97.00 

3. โค ร งก าร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.27 

4. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ 
อนุบาลน่าอยู่ 
- งานห้องเรียนน่าอยู่ 

1. ร้ อ ย ล ะ  83  โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ จั ด
สภ าพ แ วด ล้ อ ม เป็ น แ ห ล่ ง เรี ย น รู้  
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร

95.76 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

31 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ในโรงเรียน                          
2. ค รู ร้ อ ย ล ะ  83  โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ จั ด

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสม
กับวัยของเด็ก 

2.5 ให้บริการ
สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้  
เพ่ื อสนับสนุน
ก า ร จั ด
ประสบการณ ์

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 

1. ครูร้อยละ 83 มีวิจัยในเรียนที่เหมาะสม
กับวัย 

 

97.46 

2. โครงการหนึ่ งห้องเรียนหนึ่ ง
คุณธรรม 

1. เด็ ก ร้ อ ย ล ะ  83  ร่ า เริ ง แ จ่ ม ใส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 83 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 83 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 83 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5. เด็กร้อยละ 83 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 83 เล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

7. เด็ ก ร้ อ ยล ะ  8 3  ป ระพ ฤติ ตน ต าม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

97.51 

3. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 83  ได้ เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 83  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 

90.89 

4. โครงการจัดซื้อและซ่อมแซม
วัสดุ – ครุภัณฑ ์

1. ร้อยละ 83  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม 
ปรับปรุงให้มีความมั่นคงพร้อมใช้งาน  

2. ร้อยละ 83  มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
สำหรับซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมใช้งาน 

3. ร้อยละ 83  มีการบันทึกการซ่อมแซม
และปรับปรุง 

91.96 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1. มีข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการอย่าง 90.32 



32 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 
งานสารสนเทศ 
- งานเผยแพร่ข่าวสาร 
- งานบริการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

ถูกต้องและครบถ้วน 
2. ร้อยละ 83  ได้เผยแพร่ข่าวสารของ

โรงเรียน 
3. ร้อยละ 83  ให้บริการด้านสารสนเทศ

และเทคโนโลยีของโรงเรียน 
4. ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 83  

ได้ รับทราบข้อมู ลข่ าวสารจากทาง
โรงเรียน 

2 .6  มี ร ะ บ บ
บริหารคุณภาพ
ที่เปิดโอกาสให้
ผู้ เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

1. โครงการพบผู้ปกครอง 
- งานปฐมนิ เทศผู้ ป กครอง

นักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัย 
- งานวันพบผู้ปกครอง 

1. ผู้ปกครองร้อยละ  83  ของนักเรียนใน
ระดับอนุบาล 1-3 มีความ พึงพอใจต่อ
งานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับ
ปฐมวัย 

2. ร้อยละ 83 ของผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
พบผู้ปกครอง 

93.24 

1. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 2. เด็กร้อยละ  83 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภ ายในและภายนอก
โรงเรียน 

 

96.54 

3. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 83  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

90.25 

4. โค ร งก าร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.27 

5. โ ค ร ง ก า ร วั น แ ห่ ง ค ว า ม
ภาคภูมิใจ 

1. เด็ ก ร้ อยละ  83  ได้ เข้ าร่ วม รับ การ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อั น ดั บ  1 ขอ งห้ อ ง เรี ย น  ห นู น้ อ ย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

98.20 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

6. โครงการงบประมาณอนุบาล 1. บุคลากรร้อยละ  83  ใช้งบประมาณใน
การจัดโครงการ  งานและกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนได้ตรงตามงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ 

2. ร้ อ ย ล ะ  83  ก าร ใช้ งบ ป ระม าณ มี
หลักฐานครบ 

95.16 

7. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

1. เด็กร้อยละ 83 ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก
คุณคร ู
 

95.84 

   

 

 

 

 

 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

3.1 จัด 
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

1. โครงการพบผู้ปกครอง 
- งานปฐมนิ เทศผู้ ป กครอง

นักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัย 
- งานวันพบผู้ปกครอง 

1. ผู้ปกครองร้อยละ  80  ของนักเรียนใน
ระดับอนุบาล 1-3 มีความ พึงพอใจต่อ
งานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับ
ปฐมวัย 

2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
พบผู้ปกครอง 

93.24 

2. โครงการหนึ่ งห้องเรียนหนึ่ ง
คุณธรรม 

1. เด็ ก ร้ อ ย ล ะ  80 ร่ า เริ ง แ จ่ ม ใส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 80 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 80 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 83 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5. เด็กร้อยละ 83 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 83 เล่นและทำงานร่วมกับ

97.51 
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เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผู้อื่นได ้

7. เด็ ก ร้ อ ยล ะ  83 ป ระพ ฤติ ต น ต าม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

3. โครงการเปิ ดบ้ าน วิช าการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 83 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

97.00 

4. โค ร งก าร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.27 

3.2 สร้างโอกาส 
ให้ เด็ ก ได้ รั บ
ประสบการณ์
ต รง เล่ น และ
ปฏิบัติอย่ างมี
ความสุข 

1. โครงการหนึ่ งห้องเรียนหนึ่ ง
คุณธรรม 

1. เด็ ก ร้ อ ย ล ะ  83 ร่ า เริ ง แ จ่ ม ใส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 83 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 83 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 83 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5. เด็กร้อยละ 83 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 83 เล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

7. เด็ ก ร้ อ ยล ะ  83 ป ระพ ฤติ ต น ต าม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

97.51 

1. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 2. เด็กร้อยละ  80 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภ ายในและภายนอก
โรงเรียน 

96.54 

3. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรม 
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

97.43 

4. โครงการเปิ ดบ้ าน วิช าการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 83 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

97.00 

5. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- ง าน กี ฬ าสี ภ า ย ใน ร ะ ดั บ

1. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

95.79 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมงานวันเด็ก 

3.3 จัด 
บรรยากาศที่
เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร
เรียนรู้   ใช้สื่ อ
และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 

1. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 83 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 83 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ ก ร้ อ ยล ะ  83 ได้ รั บ ก ารป ลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

96.92 

2. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนา

ภายในโรงเรียน 

1. เด็กร้อยละ 83 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคล
สำคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 

 

91.64 

3 .4  ป ระ เมิ น
พัฒนาการเด็ก
ตามศักยภาพ
จริงและนำผล
ก า ร ป ร ะ เมิ น
พัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการ 
จัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

1. โค ร งก าร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.27 

2. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

96.29 

3. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

1. เด็กร้อยละ 83 ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก
คุณคร ู

95.84 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 
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เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4.1 การพัฒนา
ระบบการจัด
การศึกษา
คาทอลิก 

1. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งาน ว จ น พิ ธี ก ร รม เปิ ด ปี

การศึกษา 
- งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนา

ภายใน 
- งานเรียนคำสอน 
- ง า น จั ด บ ร ร ย า ก า ศ วั น

คริสต์มาส 

1. เด็กร้อยละ 83 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. เด็กร้อยละ 83 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคล
สำคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 

3. เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อย
ละ 83 ได้เรียนคำสอนและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

4. เด็กร้อยละ 83 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสทีจ่ัดเตรียมไว้  

 
 
 

91.64 

4.2 มี
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ
แผนแม่บทฯ
ของฝ่ายอบรม
ศึกษา 

1. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งาน ว จ น พิ ธี ก ร รม เปิ ด ปี

การศึกษา 
- งานเรียนคำสอน 
 

1. เด็กร้อยละ 83 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อย
ละ 83 ได้เรียนคำสอนและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

 
 

91.64 

4.3 มีการจัด
บรรยากาศ
คาทอลิก 

1. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งานวจนพิธีกรรมเปิดปี

การศึกษา 
- งานจัดบรรยากาศวัน

คริสต์มาส 

1. เด็กร้อยละ 83 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. เด็กร้อยละ 83 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสทีจ่ัดเตรียมไว้ 

 
 
 

91.64 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2562 
เป้าหมายที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

กลยุทธ์
ที่ 1 

มาตรฐานที ่1 โครงการยกระดับผลสัมฤทฺธิ์ 8 กลุ่มสาระ 
1. คัดกรองผู้เรียนกำหนดจุดเน้น 
    และพัฒนาทักษะของกลุ่มสาระ 
2. ประเมินการการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 

เป็นระยะ 
3. เตรียมการสอบประเมินคุณภาพ 
    ระดับชาติ O-NET 
4. ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 83 
ของผู้เรียน 
ป.1-ม.3 

94.10                                                                                                                      

 
มาตรฐานที ่1 โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน 

1. ผู้เรียนชั้น ป.1 – ม.3  ได้ฝึกทักษะการทำงานด้วยงาน
สาน และมีผลงานของตนเองตามความสามารถตาม
ระดับชั้น  

ร้อยละ 83 
ของผู้เรียน 
ป.1-ม.3 

90.71 

 
มาตรฐานที ่1 โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. ผู้เรียนได้เลือกชมรมและเข้าร่วม 
    กิจกรรมมีผลงาน ทักษะพ้ืนฐาน 
    อาชีพ ผ่านการประเมินกิจกรรมชมรม 
2. ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนวิชาการ  
   งานอาชีพ ระดับ 3-4 

ร้อยละ 83 
ของผู้เรียน 
ป.1-ม.3 

97.79 

 
มาตรฐานที ่1 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

1.) ผู้เรียนชมรมเพาะพันธุ์ปัญญา  นำนวัตกรรมการ
เรียนรู้การทำวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาใช้ปฏิบัติ 

    โครงงานฐานวิจัยได้ 
2) ผู้เรียนชมรมเพาะพันธุ์ปัญญาจัดทำ 
    โครงงานฐานวิจัย 5 โครงงานต่อ1ปี 
    การศึกษา 

ร้อยละ 83 
ของผู้เรียน 
ม.1-ม.3 

95.80 

  มาตรฐานที ่1 โครงการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
1. ผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 ปฏิบัติงานที่ใช้ 

ร้อยละ 83 
ของผู้เรียน 
ป.1-ม.3 

99.03 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ผู้เรียนชั้น ม.1 สร้าง E-Book ได ้

ม.2 สร้าง เว็บไซต์ ได้ 
     ม.3 สร้างสื่อ CAI ได ้ 

มาตรฐานที ่1 โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ 
1. รวบรวมรายชื่อนักเรียน และผู้ได้รับรางวัล 
- เรียนดีรายวิชา 
- คนดีศรีธีรศาสตร์ 
- ทุนการศึกษา 
- ผู้บำเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
2. จัดทำโล่  และเกียรติบัตร 
3. ออกจดหมายเชิญผู้ปกครองและ 

ผู้บำเพ็ญ  ประโยชน์ให้กับโรงเรียน 
มาร่วมงาน 

ร้อยละ 83 94.66 

กลยุทธ์
ที่ 2 

มาตรฐานที ่1 โครงการธีรศาสตร์เกมส์ 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2. จับฉลากสีครูประจำชั้นและครู 
    พิเศษทุกคนและ 
    นักเรียน ป.1-ม.3  
4. ประชุมวางรูปแบบ 
    ขบวนพาเหรด 
    กิจกรรมกลางแจ้ง 
    เอกสารการแข่งขัน 
   เริ่มแข่งกีฬาสี  
7. ตัวแทนนักเรียนแต่ละสีร่วมกัน 
     ฝึกซ้อมแสดงการแสดงกลางแจ้ง 
    ฝึกซ้อมร้องเพลง เชียร์และ 
    ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ 
    ฝึกซ้อมพิธีเปิดแข่งขัน กีฬาสี 

ร้อยละ 83 98.50 

 
มาตรฐานที ่1 โครงการอนุรักษ์วันสำคัญ 

1.   ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ และประวัติความ
ร้อยละ 83 96.20 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

เป็นมาของวันสำคัญทางศาสนา  ของชาติ และ
พระมหากษัตริย์ 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา 
- วันมาฆบูชา 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระเจ้าอยู่หัว 
- และ  พระราชินี 
- วันแม่  
- วันพ่อ 
- วันธงชาติไทย 
- วันคริสต์มาส 
- วันรื่นเริง 
- วันกตัญญ ู

2.   จัดทำป้ายนิเทศความรู้ในชั้นเรียน 
     ทุกระดับชั้น 

 มาตรฐานที ่1 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 
1. ประกวดนางนพมาศ 
2. ประกวดประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ 
3.  นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันวาด  
    ภาพระบายสี 

ร้อยละ 83 96.72 

 
มาตรฐานที ่1 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

1.  พิจารณาเรื่องที่ได้รับจากหน่วยงาน 
     ภายนอก และดำเนินการ 
2.  ประชุมคณะกรรมการชมรม 
    ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าเข้าร่วม 
    ประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3.   บริการด้านทุนการศึกษาจาก 
     คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า 

ร้อยละ 83 96.82 

 
มาตรฐานที ่1 โครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ 

1. ประชาสัมพันธ์ 
2. นักเรียน มีส่วนร่วมในโครงการ 

ร้อยละ 83 99.33 



40 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

   แบ่งปันบริจาคสิ่งของในโอกาสต่างๆ  
3.  นักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านการแสดง 
4.  เข้าร่วมงานการแสดงในกิจกรรมของโรงเรียน  

มาตรฐานที ่1 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
1. งานบริการห้องพยาบาล 
2. งานส่งเสริมอนามัย 

- ฉีดวัคซีน   
- กำจัดเหา 
- ทดสอบสายตา ด้วย E-Char   
- ทดสอบการได้ยิน  
- เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง 

3. งานส่งเสริมสุขศึกษาในโรงเรียน 
- อ.ย .น้ อยใน โรงเรียนตรวจสารอาหารและ 

เครื่องดื่ม 
- พ่นยากำจัดยุง และลูกน้ำยุงลาย 
- งานวันต่อต้านเอดส์ 

4.  งานประชุมผู้ประกอบ การรถรับ-ส่ง 
     นักเรียน(ของเอกชน) 

ร้อยละ 83 94.50 

 
มาตรฐานที ่1 โครงการคนดีศรีธีรศาสตร์ 

1. ประชุม ชี้แจงตัวชี้วัด 8 คุณลักษณะ และค่านิยม ใน
แฟ้มพัฒนางานของนักเรียน 

2. นักเรียนปฏิบัติตน /งาน  เก็บผลงานตามตัวชี้วัด 
3. ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินแฟ้มพัฒนางาน ครั้ง

ที่ 1-4 
4.  คัดเลือกแฟ้มพัฒนางานผู้เรียนที่ดี 
    ที่สุด มอบรางวัลเกียรติบัตร/วุฒิบัตร 

ร้อยละ 83 96.28 

 
มาตรฐานที ่1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

1. งานกิจกรรมยามเช้า 
เข้าแถว เคารพธงชาติ  
สวดภาวนา  ฟังโอวาท และทำสมาธิ   

2. งานวันศุกร์สุดสัปดาห์ 

ร้อยละ 83 96.67 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

สวดภาวนา 
ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน   
เพลงสรรเสริญพระบารมี 

3. งานต้นกล้าพอเพียง 
     ประหยัด ใช้ชีวิตพอเพียง   
      มีวิธีการออม ฝากบัญชีธนาคาร   
     หยอดกระปุกออมสิน 
3. งานวันไหว้ครู 
     ประกวดทำพานดอกไม้ ธูปเทียน  
     และ เข้าร่วมพิธีการไหว้ครู 
4. งานค่ายปฏิบัติธรรม 
   ป.1-ม.3 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม  

มาตรฐานที ่1 โครงการระเบียบวินัย 
1. ปฐมนิเทศนักเรียน ชี้แจงเรื่อง 
    ระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนของ 
    นักเรียน   
2.  อบรมระเบียบวินัย 
3.  ประชุมนักเรียนเพ่ือเน้นย้ำในเรื่อง 
     ระเบียบวินัยทุกเดือน 

ร้อยละ 83 97.41 

 
มาตรฐานที ่1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 

1. งานค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 3 
2. งานน้องส่งพี่ 

ร้อยละ 83 96.48 

 
มาตรฐานที ่1 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1. เลือกตั้งสภานักเรียนนักเรียน 
   ชั้น ป.1– ม.3 มีส่วนร่วม 
2. ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบ 
   ประชาธิปไตย   

ร้อยละ 83 96.72 

 
มาตรฐานที ่1 โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 

1. วางแผนงานป้องกันแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติด 
2. งานวันงดสูบหรี่โลก 

ร้อยละ 83 96.74 



42 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

   - ประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบายต่างๆ 
   - จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับ 
     วันงดสูบบุหรี่โลก 
  -  จัดนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับ 
     วันงดสูบบุหรี่โลก 
  -  กิจกรรมตอบคำถาม 
3. จัดกิจกรรมตอบคำถามเก่ียวกับวันงด 
   สูบบุหรี่โลก  

มาตรฐานที ่1 โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม 
2.การดำเนินงานนักเรียนแกนนำ 4 ฝ่าย คือ    

- ฝ่ายการเรียน  
- ฝ่ายการงาน  
- ฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
- ฝ่ายกิจกรรม  

2.ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 

3.มอบรางวัลห้องเรียนสีขาว 
4.ดำเนินงานตามมาตรการ 
1.1 ด้านการป้องกัน 
ดำเนินงานให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด  
  กิจกรรมTo  be  number one 
  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  กิจกรรมด้านจิตอาสา 
  จัดสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ 
  เรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด 
2.2.ด้านการค้นหา  
   สำรวจพฤติกรรมและรายงานผล 
2.3 ด้านการรักษา 
    ทำ  MOU  การประสาน ส่งต่อ 

ร้อยละ 83 96.34 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

2.4  ด้านการเฝ้าระวัง 
     งานห้องเรียนสีขาว 
2.5  ด้านการบริหารจัดการ 

      ใช้ 4 ประสาน 2 ค้ำ 

      กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม ่
 

กลยุทธ์
ที่ 3 

มาตรฐานที ่2 โครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3. ศึกษามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
4. ประชุมบุคลากรทุกคนร่วมดำเนินการ 
5. วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดโครงการ จัดทำ

รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 
6. นำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความ

เห็นชอบ  
7. กำกับติดตาม การดำเนินงานประเมินผลการ

ดำเนินงานรายงานสรุป 

ร้อยละ 83 92.20 

 
มาตรฐานที ่2 โครงการประชุมประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติ

งานประจำปี 
1. ดำเนินการประชุมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงานแผนปฏิบัติ งานประจำปีระหว่างปี /
ปลายปี  

2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  
3. ประเมิน ทบทวนตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพในของโรงเรียน  

ร้อยละ83 98.13 

กลยุทธ์
ที่ 4 

มาตรฐานที ่2 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 
1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประกัน   และ ประเมิน

คุณภาพภายใน 
2. จัดทำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
3. เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบ 
4. วิ เค ราะห์ แ ผน พั ฒ น าการจั ด ก ารศึ กษ าขอ ง

ร้อยละ 83 97.81 



44 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

สถานศึกษา 
5. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
6. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  แผนปฏิบัติการประจำปี

การศึกษา 2561 
7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ

บริหารจัดการ 
8. ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ 
9. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน 
10. จัดทำรายงานประจำปี SAR 
11. นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
มาตรฐานที ่2 โครงการติดตามการดำเนินโครงการด้านงบประมาณ 

1. สำรวจการเสนอของบประมาณ ในการดำเนินแต่ละ
โครงการ 

2. ติดตามใช้งบประมาณของแต่ละโครงการ 
3. รวบรวมข้อมูลการใช้งบ  ประมาณตามแผน 

กิจกรรม โครงการที่จ่ายจริงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ต่างๆ 

4. จัดทำสารสนเทศการใช้งบประมาณตามแผนงาน 
กิจกรรม โครงการ เพ่ือเปรียบเทียบการใช้
งบประมาณท่ีตั้งไว้กับการจ่ายจริง 

ร้อยละ 83 98.85 

 
มาตรฐานที ่2 โครงการติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมอ่ืน 
1. ขอความเห็นชอบค่าธรรมเนียมการเรียนและ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
2. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมอ่ืน 
3. แจ้งจดหมายอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนพร้อม

กำหนดการชำระ 
4. ประชาสัมพันธ์ กำกับ ติดตามระดับชั้น 

ร้อยละ 83 95.13 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

45 

 

กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

5. ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนช่วงการฟัง
ผลสอบกลางภาค 

6. รวบรวมข้อมูลสรุป 
7. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร 
  

กลยุทธ์
ที่ 5 

มาตรฐานที ่2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและหลักสูตร
สถานศึกษา 
1. สำรวจวิเคราะห์ นโยบาย   วสิัยทัศน์   อัตลักษณ์  

และสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของ
ชุมชน และผู้ปกครอง 

2. จัดหลักสูตสถานศึกษา สำหรับการเรียนการสอนที่
สอดคล้องหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560 )   

3. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
5. จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน

เกณฑ์การตัดสินหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางฯ 

6. ดำเนินการจัดซื้อ แบบเรียนตามนโยบาย 
7. จัดวางตัวบุคลากรด้านการสอน 
8. ดำเนินการรับนักเรียนเข้าใหม่ 

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงาน
ด้านวิชาการ 

9. จัดตารางสอนรายชั้น  และสำหรับครูรายคน 
10. ทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอน 
11. ประชุมนิเทศ กำกับติดตามการปฏิบัติงาน 
12. สำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
14   สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร     

ร้อยละ 83 98.68 



46 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ)  

มาตรฐานที ่2 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
1. ดำเนินการวัดผลประเมินผลรายตัวชี้วัด 
2. ประชุมชี้แจงครูผู้สอน 
3. ครูวางแผนการสอบประเมินตามโครงการสอน/

กำหนด การสอน 
4. สร้างเครื่องมือสอบ 
5. สร้างแบบบันทึกคะแนนเก็บระหว่างเรียน 
6. ตรวจเครื่องมือสอบ / ข้อสอบ 
7. ตรวจสอบคะแนนเก็บรายตัวชี้วัด 
8. บันทึกคะแนนรายตัวชี้วัดเข้าโปรแกรมคะแนน

รายวิชา 
9. นิเทศ กำกับ  ติดตาม 
10. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน     

ร้อยละ 83 96.91 

 
มาตรฐานที ่2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานลูกเสือ  เนตรนารี และ 

ยุวกาชาด 
1. งานกองลูกเสือโรงเรียนธีรศาสตร์ 
2. ประชุมวางแผนงานกองลูกเสือในโรงเรียน 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

จัดทำเอกสาร  ลส. 
4. พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ  
5. วิชาพิเศษทางลูกเสือ 
6. ดำเนินการเข้าค่ายแต่ละระดับชั้น 
 7. สวนสนามงานวันคล้ายวันสถาปนา  
    คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ร้อยละ 83 97.89 

 
มาตรฐานที ่2 โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 

1. งานปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด 
2. สัปดาห์ห้องสมุด 
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด 
4. ตอบคำถามประจำเดือน   กิจกรรมกล่องความรู้ 

กิจกรรมยอดนักอ่าน  

ร้อยละ 83 88.67 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

47 

 

กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

5. ปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดให้ทันเหตุการณ์เป็น
ปัจจุบัน มีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การเรียนรู้ 

6. จัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี    

7.  มุมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  มุมอาเซียน มุมนิทาน 

     
กลยุทธ์

ที่ 6 
มาตรฐานที ่2 โครงการวันกตัญญูกตเวทีคณะผู้บริหาร  ร้อยละ 83 98.79 

 
มาตรฐานที ่2 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 

1. บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและกำลังใจของ 
สังฆมณฑล 

2. บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและกำลังใจของ
โรงเรียน 

3. บุคลากรได้รับสวัสดิการทัศนศึกษา 
  

ร้อยละ 83 98.79 

 
มาตรฐานที ่2 โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพบุคลากร 

1. จัดอบรมสัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้า
ประชุมเต็มคณะ 

2. จัดอบรมสัมมนาด้านวิชาการ 
3. จัดอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 83 98.50 

 
มาตรฐานที ่2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 

1. จัดภาระงานตามวุฒิ การศึกษาตามหน้ าที่ ตาม
ความสามารถ 

2. จัดเวรสวัสดิการตามที่ได้รับมอบหมายและบันทึก
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ  

3. บุคลากรเข้าใหม่ได้รับการนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ได้รับการดูแลและต่อใบประกอบ
วิชาชีพครู 

4. แต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร ตรงเวลาตามที่กำหนด 
5. กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ( ขาด  ลา มา สาย) 
6. ครูได้จัดทำรายงานประเมินตนเองต่อผู้บริหาร  และ 

ร้อยละ 83 97.96 



48 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

7. ครูได้ต่อใบสัญญาการเป็นครู 
 

มาตรฐานที ่2 โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 
บุคลากรครู 
1. ออกกำลังกายทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  

ร้อยละ 83 96.60 

กลยุทธ์
ที่ 7 

มาตรฐานที ่2 โครงการภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียน 
1. สำรวจสภาพบริเวณโรงเรียนโดยรอบ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เสาธง 
3. โซนรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. งานบำรุงรักษาต้นไม้  สวนหย่อม  
5. งานความสะอาดภายในโรงเรียน  
6. ปรับเปลี่ยนตู้เก็บถ้วยรางวัล  
7. สร้างหลังคากันแดดกันฝนที่เครื่องเล่นประถมต่อ

ยาวมาถึง ลานจอดรถมอเตอร์ไซด์หลังสระน้ำ  
8. ปลูกต้นไทรเกาหลีหน้าอาคารเปาโล 
9. ทาสีเพิ่มเติมอาคารอักเนส 

ร้อยละ 83 96.78 

 
มาตรฐานที ่2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

1. ตรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย 
2. เขียนแจ้งซ่อม 
3. แจ้งผู้ดำเนินการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
4. ผู้ดำเนินการซ่อม  
5. การซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้เขียนใบเสนอซื้อ 
6. ส่งผู้บริหารเซ็นอนุมัติ 
7. เก็บรวบรวมใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซื้อ 
8. สรุปรายการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุตลอดปี 

ร้อยละ 83 98.20 

 
มาตรฐานที ่2 โครงการสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้  

1. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้เรียนที่หน้า 
เสาธงได้ทราบถึงการใช้และรักษา  

2. ตรวจและติดตามการใช้น้ำดื่ม 
น้ำใช้และห้องสุขาเรื่องความสะอาด 

3. แจ้งให้ทำการปรับปรุงแก้ไขทันที 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานประเมินผล  

ร้อยละ 83 93.63 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

49 

 

กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

ต่อผู้บริหาร  
 

มาตรฐานที ่2 โครงการอาคารเรียนอาคารประกอบ 
1. งานทำประวัติอาคารเรียนอาคารประกอบและ

แผนผังห้องเรียนห้องประกอบการ 
2. งานการใช้อาคารเรียนอาคารประกอบ 
3. งานสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
4. งานซ้อมอัคคีภัย 
5.  งาน 5  ส. 
6.  งานการให้บริการจาบุคคลภายนอก 
     และบุคคลภายใน     

ร้อยละ 83 97.04 

กลยุทธ์
ที่ 8 

มาตรฐานที ่3 โครงการรักษ์ภาษาไทย 
1. งานวันสุนทรภู่ 

- การจัดป้ายนิเทศ 
- การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ 
- การแข่งขันวาดภาพระบายสีตัว 
  ละคร เรื่องพระอภัยมณี  
- การแข่งขันแต่งกลอนแปด 
- การตอบคำถามเก่ียวกับประวัติ 
  วันสุนทรภู่  
- การแสดงบนเวท ี

2. งานวันภาษาไทยแห่งชาติ 
    แข่งขันทักษะวิชาการ 

- การคัดลายมือ 
- การเขียนคำขวัญ 
- การเขียนตามคำบอก  
- การแสดงบนเวที  

3. งานบันทึกรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้  
    (Love  to  learn) 

- ครูผู้รับผิดชอบรายวิชา  มอบหมายงานให้ผู้เรียน 
- ผู้เรียนบันทึกสาระการอ่านแต่ละสัปดาห์/วิชา   
- ครูตรวจสมุดบันทึกรักการอ่านตรวจ 

ร้อยละ 83 95.31 



50 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

- และบันทึกข้อมูล 
 

มาตรฐานที ่3 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
1. วางแผนการดำเนินงาน 
2. จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

- ประกวดชุดรีไซเคิล 
- ศึกษาองค์ความรู้เรื่องรีไซเคิล 
- ชี้แจงกติกาและการให้คะแนน 
- พูดประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 83 91.65 

 
มาตรฐานที ่3 โครงการทัศนศึกษา 

1. สำรวจเส้นทาง ติดต่อวิทยากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานแจ้งคณะครู
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ตามคำสั่ง 

3. ประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบและทำความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามคำสั่ง 

4. แจกจดหมายประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง/นักเรียนทราบ
และอนุญาต 

5. นัดหมายนักเรียนเกี่ยวกับกำหนดการระเบียบวินัย 
การแต่งกายและกิจกรรมที่ปฏิบัติ  

ร้อยละ 83 93.74 

 
มาตรฐานที ่3 โครงการธรรมศึกษา  ตรี  โท  เอก 

1. ตรวจสอบและส่งรายชื่อสมัคร  
2. จัดพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามก      
3. พิธีเปิดการเรียน และมอบเกียรติบัตร 
4. จัดตารางเรียน  
5. สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก      

ร้อยละ 83 95.66 

 
มาตรฐานที ่2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 
1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศจากกลุ่มงาน 
2. จัดพิมพ์วารสารโรงเรียน 
3. ตรวจสอบ และอัพเดทข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 

ร้อยละ 83 97.69 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

51 

 

กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

ข่าวสาร รางวัล กิจกรรม  
4. บันทึกภาพกิจกรรมที่กลุ่มงานและโรงเรียนจัด 
5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน 
6.  แก้ไข ซ่อมบำรุง จัดหา เปลี่ยนครุภัณฑ์ 

 คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานบริหารและ 
 การเรียนการสอน  

มาตรฐานที ่2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ 
1. งานสารบรรณ 
2. งานบริการงานพิมพ์และอัดสำเนา 
   สนับสนุนงานของทุก กลุ่มงาน 
3. งานเบิกเงินสวัสดิการของรัฐบาล  
   สังฆมณฑลราชบุรีและประกันอุบัติเหตุ 
4. งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อ – สอบถาม  

ร้อยละ 83 93.75 

 
มาตรฐานที ่2 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

1.  จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง และมีข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม 
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ  

ร้อยละ 83 98.40 

กลยุทธ์
ที่ 9 

มาตรฐานที ่3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
1. ครูศึกษาองค์ความรู้ รูปแบบการจัดการเรียนการ

การสอนแบบ Active Learning 
2. ศึกษา ทบทวนรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ประชุมชี้แจงครูผู้สอน 
4. ตรวจแผนการสอนตามรูปแบบที่ตกลง 
5. ประชุมชี้แจงผลการตรวจเพื่อพิจารณา แก้ไข 
6. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน  

ร้อยละ 83 94.97 

 
มาตรฐานที ่3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู้ 

1. ทบทวนการออกแบบระบบปรับปรุงนำไปใช้ 
2. ประชุมนิเทศชี้แจง 
3. ออกแบบระบบเอกสารมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานตามระบบเรียนรู้ 
4. จัดทำปฏิทินการส่งงานตามระบบ 

ร้อยละ 83 98.58 



52 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

5. นิเทศกำกับติดตาม 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  

มาตรฐานที ่3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ CEFR 
1. พัฒนาเพื่อยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. กำหนดกิจกรรม วันเวลา พร้อมเครื่องมือการ

ประเมินผล 
3. ประเมินตามมาตรฐาน CEFR  
4. ง า น ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั งก ฤ ษ  Intensive English 

Program 
    วางแผนการเรียน IEP ร่วมกับผู้สอน  สำหรับผู้เรียน
ที่สนใจและมีความพร้อม 
 5. English   Activities 
    - กิจกรรม English Day วันพุธ ที่ 2,3ของทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละ 83 98.54 

กลยุทธ์
ที่ 10 

มาตรฐานที ่3 โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  ปลูกความรู้ 
จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอก 
- รวบรวมแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก จัดทำทะเบียน 
- ประกาศแหล่งเรียนรู้ภายใน-นอก  ให้บุคลากร ทุก

กลุ่มสาระเพ่ือการนำไปใช้ 
- จัดทำตารางวิเคราะห์การใช้แหล่งเรียนรู้ในแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
- จัดทำแบบบันทึกข้อมูลการใช้แหล่ งเรียนรู้  ให้

ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
จัดวันภูมิปัญญา ปลูกความรู้ 
- วิเคราะห์แผนการเรียนรู้กำหนดภูมิปัญญา 
- จดหมายเชิญภูมิปัญญา 
- จัดช่วงเวลาการเรียนรู้จากภูมิปัญญา ป. 1 - ม.3 

ร้อยละ 83 98.11 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

- ประเมินความพึงพอใจ  
 
 
 
 
  

กลยุทธ์
ที่ 11 

มาตรฐานที ่3 โครงการครูจิตอาสา Volunteer Teachers 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ผู้บริหารและครูลงชื่อสมัครใจช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
3. สำรวจผลการคัดกรองและวิเคราะห์ความแตกต่างที่

ต้องดำเนินการ 
4. จัดพื้นที่/ห้องเรียน/เด็ก สนามอาสา 
5. คณะผู้บริหารและครูลงสนามช่วยผู้เรียน 
6. ปรับปรุงโปรแกรมบันทึกระบบความช่วยเหลือ

ผู้เรียน 
7. ประเมินติดตามการพัฒนาและความก้าวหน้าของ

ผู้เรียน 
8. พบผู้ปกครองในกรณีที่ต้องการส่งต่อหรือให้การ

รักษาโดยแพทย์ 
9. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

ร้อยละ 83 95.82 

กลยุทธ์
ที่ 12 

มาตรฐานที ่3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนและวัดผล 
1. งานวัดผล ระบบการทำคะแนน ปพ.5 
2. งานเทียบโอนผลการเรียน 
3. งานทำข้อสอบ 
4. งานระบบการจัดสอบ 
5. สอบกลางภาค 1-2 
6. สอบปลายภาค 1-2 
7. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
8. งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 

ร้อยละ 83 97.53 

กลยุทธ์
ที่ 13 

มาตรฐานที ่3 โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ 
1. สำรวจโครงงานของ 8 กลุ่มสาระฯ   

ร้อยละ 83 96.47 



54 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564 

 
กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

2. สำรวจ ผลงานนักเรียน   
3. สำรวจผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน 
4. กำกับติดตาม ผลงานของกลุ่มสาระฯ 
5. ดำเนินการจัดนิทรรศการ 
6. เผยแพร่ผลงาน 
7. งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัด  

มาตรฐานที ่3 โครงการส่งเสริมงานบริการแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
1. จัดบริการแนะแนวทั้ง 5 
2. ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
3. วันพบผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ร้อยละ 83 92.11 

กลยุทธ์
ที่ 14 

มาตรฐานที ่4 โครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ 
1. กิจกรรมกองหน้าร่าเริง/พลศีล/ยุวธรรมทูต/วาย.ซี.

เอส.  ค่ายเยาวชนคาทอลิก 
2. งานสอนคำสอน 
3. งานพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์/วันศุกร์ต้นเดือน 
4. งานสอนวิชาคริสต์ศาสนา 
5. งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 
6. งานสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสต

เจ้า 
7. งานวจนพิธีกรรมขอพรพระ 
8. งานพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้มีพระคุณและ

ผู้บริหารโรงเรียนที่ล่วงหลับ 
9. งานฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 
10.งานสัปดาห์พระคัมภีร์ 
11.งานวันคริสต์มาส 

ร้อยละ 83 90.84 

 
มาตรฐานที ่4 โครงการสนามแพร่ธรรม 

1. งานข้อความพระคัมภีร์หน้าแถว   
2. งานเขียนจดหมายถึงแม่พระ 
3. งานเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย 
4. งานออมสินมหาพรต 

ร้อยละ 83 93.01 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ(ร้อย
ละ) 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีท่ีผ่านมา) 
    ให้นำเสนอผลการประเมินเป็นตารางตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในปีนั้น ดังนี้ 
 
    8.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 4 มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของเด็ก  
ร้อยละ 96.25 

ได้ระดับยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  96.11 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  97.14 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  97.14 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  94.48 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ร้อยละ 95.33 

ได้ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ยอดเยี่ยม 
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2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพ แวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู  

ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยอดเยี่ยม 

3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
ร้อยละ 98.63 

ได้ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  99.00 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  99.00 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  99.00 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

98.00 

4. การจัดการศึกษาคาทอลิก 
ร้อยละ 96.50 

ได้ระดับยอดเยี่ยม 
4.1 ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก  ยอดเยี่ยม 

4.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของฝ่ายอบรมศึกษา ยอดเยี่ยม 

4.3 มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก ยอดเยี่ยม 

 

   
 
 
 
 
 
   8.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน 
ร้อยละ 
/ระดับ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 91.14 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 91.51  
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  86.74  

2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

96.95  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 100.00  
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มาตรฐาน 
ร้อยละ 
/ระดับ 

ระดับคุณภาพ 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  93.92  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 78.61  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  92.81  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  90.78  
 1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการและค่านิยมพื้นฐานของ 

   คนไทย 12 ประการ และคุณธรรมอัตลักษณ์ แบ่งปัน  จิตอาสา  เอกลักษณ์ 
   การไหว้และระเบียบวินัย   

94.72  

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  95.39  
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  100.00  
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  73.00  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  5.00 ยอดเยี่ยม 
 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  5.00  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  5.00  
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5.00  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  5.00  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
    มีคุณภาพ  

5.00  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
    จัดการเรียนรู้  

5.00  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 97.03 ยอดเยี่ยม 
 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
88.95  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 98.01  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 98.17  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 100  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
   การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

100  

มาตรฐานที ่4 การศึกษาคาทอลิก 4.91 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน 
ร้อยละ 
/ระดับ 

ระดับคุณภาพ 

 1.  ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก 
2.  มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล 
3.  มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร 
4.  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯของฝ่ายฯ  
5.  มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 

5.00 
4.59 
5.00 
5.00 
5.00 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  ยอดเยี่ยม 
9. ประมาณการรายรับของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว   
    1.1 ระดับอนุบาล   

- ชั้นอนุบาลปีที่ 1  จำนวน  131 คน 1,311,375.50  
- ชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน  154 คน 1,541,617.00  
- ชั้นอนุบาลปีที่ 3  จำนวน  153 คน 1,531,606.50  

    1.2 ระดับประถมศึกษา   
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน   197 คน   1,995,378.00  
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน   212 คน   2,158,266.00  
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน   186 คน   1,903,753.50  
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จำนวน   210 คน   2,158,266.00  
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จำนวน   211 คน   2,148,085.50  
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จำนวน   208 คน   2,127,724.50  

    1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
- ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน   170  คน   2,331,777.50  
- ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน   171  คน   2,359,372.50  
- ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน   172  คน   2,373,170.00  

รวม 23,940,392.50  
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
     2.1 ชั้นอนุบาล  4,260.00  

1.2 ชั้นประถมศึกษา  
1.3 ชั้นมัธยมศึกษา   

3,740.00 
2,900.00 

 

3. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ   
1.1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1   7,000.00  
1.2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3  6,200.00  
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รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1.3 ชั้นประถมศึกษา  
1.4 ชั้นมัธยมศึกษา 

3,000.00 
3,200.00 

รวม 30,300.00  
รวมทั้งสิ้น 23,970,692.50  
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
1. วิสัยทัศน์โรงเรียน  ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสาธารณะ  สร้างสังคมแห่งเรียน
เรียนรู้สู่บริบทการจัดการศึกษาไทย 4.0 และ ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

2. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ได้รับการอภิบาล

ด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
3. จัดกิจกรรม มวลประสบการณ์พัฒนาผู้เรียนได้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนา

ตนเองได้เต็มศักยภาพ 
4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3. เป้าหมาย   

      เป้าหมาย ระดับปฐมวัย   
1.  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

2.  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

3.  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4.  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และสามารถหาความรู้ได้ 

5.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

6.  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

7.  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

8.  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

9.   ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

10. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

11. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

12. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

13. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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14. ประเมินพัฒนาการเด็กตามศักยภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

15. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก 

16. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯของฝ่ายอบรมศึกษา 

17. มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 

 

กลยุทธ์ ระดับปฐมวัย 

1. ส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานคุณภาพเด็ก 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

3. สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก   

  เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 
   เป้าหมายที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

   เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   เป้าหมายที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   เป้าหมายที่ 4   การจัดการศึกษาคาทอลิก 

 

กลยุทธ์ ระดับขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1    ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2    ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3    กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ  ของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 4    ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5    ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ  
                 ผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ที่ 6    ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
                 เชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7    ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทาง 
                 กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 8   ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือ 
                 สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 9   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
                 ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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กลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 11  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
กลยุทธ์ที่ 12  พัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
                 นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 13  ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
                 ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 14  พัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก   

 

 

 

 

 

4. อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
อัตลักษณ์ธีรศาสตร์ คือ “แบ่งปัน...ด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้” 

ไม้กางเขน : ความหมายของการแบ่งปัน 
การแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธีรศาสตร์  เชื่อมโยงกับไม้
กางเขนซึ่งมีสองด้านที่ควบคู่กัน หมายถึง การเสริมสร้างตนเอง
ควบคู่กับการแบ่งปันความดี  ความรู้และความสุขแก่คนอ่ืนอย่าง
ต่อเนื่อง 

แม่พระ  : องค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของการแบ่งปัน 
แม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของการแบ่งปันของสมาชิกใน
ครอบครัว 
ธีรศาสตร์ที่เสริมสร้างและแบ่งปันความดี ความรู้ และความสุข ด้วย
จิตอาสาบนพ้ืนฐานของความรักพระ และปฏิบัติความรักต่อเพ่ือน
มนุษย ์

ธงชาติไทย 
 
 
 

: ความสำนึกความเป็นไทย 
การแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธีรศาสตร์เป็นการแบ่งปันด้วย
จิตสำนึกต่อคุณค่าและเอกลักษณ์ไทยภายใต้สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของครอบครัวธีรศาสตร์  ได้แก่  การแบ่งปัน  มีจิตอาสา  และมีระเบียบวินัย 
 
5. เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
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เอกลักษณ์โรงเรียนธีรศาสตร์   คือ วัฒนธรรมองค์กร ที่ว่า “ครอบครัวธีรศาสตร์ ต่อยอดอย่าง
สร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม” “อยู่อย่างครอบครัว ทำงานอย่างมืออาชีพ”  
การแสดงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมธีรศาสตร์  คือ การไหว้  และ ระบบการทำงาน 

การไหว้                       เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงความผูกพันเป็นครอบครัว เป็น
มิตร มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ต่อผู้คนทั่วไป 

ระบบการทำงาน           ต่อยอด  สร้างสรรค์ และพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. กลยุทธ์  เป้าหมาย  โครงการ  งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  กิจกรรมและฝ่ายท่ี 
   รับผิดชอบ ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2563 
   กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
1.1 มี 
พัฒนาการด้าน
ร่ า ง ก า ย  
แข็ งแรง มี สุ ข
นิ สั ยที่ ดี  แล ะ
ดู แ ล ค ว า ม
ปลอดภั ยของ
ตนเองได ้

1. โค รงก าร พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ
ผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความสามารถ

พิเศษ 

1. เด็กร้อยละ 86  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 86 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ
การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 86  ที่มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์ 

วิชาการ 

2. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 86 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก

วิชาการ 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ ก ร้ อยละ  86  ได้ รั บ ก ารป ลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

3. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรม 
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

วิชาการ 

4. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 86  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย 

วิชาการ 

5. โครงการพัฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

6. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

 
 
 

วิชาการ 

7. โค ร ง ก า ร วั น แ ห่ ง ค ว า ม
ภาคภูมิใจ 

1. เด็ ก ร้ อยละ  86  ได้ เข้ าร่ วม รับ การ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อั น ดั บ  1 ขอ งห้ อ ง เรี ย น  ห นู น้ อ ย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

วิชาการ 

8. โค รงการห้ อ งเรี ยน สี ข าว 1. ร้อยละ 86 ของเด็กมีคุณลักษณะและ กิจการ 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
งานห้องเรียนสีขาว 

ค่านิยมที่ดี  ตามวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

2. ร้อยละ 86 ของเด็กร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

9. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
- งานผมหอม ฟันสวย มือ

สะอาด 
- งานอาหารดีชีวีสดใส 
- งานออกกำลังกาย 
- งานห้องพยาบาล 

1. เด็กร้อยละ 86 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้
มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลความสะอาด
ศีรษะ ผม และมือ การแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารอย่างถูกวิธีการล้าง
มือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้า
ห้องน้ำ 

2. เด็กร้อยละ 86 รู้จักการรับประทาน
อาหารที่ มีป ระโยชน์  มีคุณค่ า ทาง
โภชนาการ 

3. เด็กร้อยละ 86  มีสุขนิ สั ยที่ ดี ในการ
รับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการ 
และรู้จักการออกกำลังกายเหมาะสม
ตามวัย 

4. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการบริการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

กิจการ 

10. โ ค ร ง ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
สร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่ 
- งานปลอดภัยไว้ก่อน 
- งานห้องน้ำน่าใช้ สบายใจ

เมื่อเข้า 

1. ร้ อ ย ล ะ  86  โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ จั ด
สภ าพ แ วด ล้ อ ม เป็ น แ ห ล่ ง เรี ย น รู้  
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในโรงเรียน                          

2. ร้อยละ 86 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร และนอกอาคารให้
ปลอดภัย 

3. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรม ห้องน้ำ
น่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า 

   

อาคาร 

11. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬาสีภายในระดับ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 

1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันเด็ก  

สัมพันธ์ชุมชน 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
- งานวันเด็ก 

 12. โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุ ค ล าก รสู่ ค รู มื อ อ าชี พ
ศตวรรษท่ี 21 
- ง า น ก า ร ดู แ ล ค ว า ม

ปลอดภัยของเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 86 ปลอดภัยในการเล่น บุคคล 

1.2 มี 
พัฒนาการด้าน
อารมณ์  จิตใจ 
ค ว บ คุ ม แ ล ะ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได ้

1. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 1. เด็กอนุบาล 1-3 ร้อยละ 86 เข้าร่วม
โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 

วิชาการ 

2. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
คุณธรรม 

1. เด็ ก ร้ อ ย ล ะ  86  ร่ า เริ ง แ จ่ ม ใส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 86 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 86 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 86 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5. เด็กร้อยละ 86 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 86 เล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

7. เด็ ก ร้ อ ยล ะ  8 6  ป ระพ ฤติ ตน ต าม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

วิชาการ 

3. โครงการแหล่ งเรียนรู้ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เด็กร้อยละ  86 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภ ายในและภายนอก
โรงเรียน 

วิชาการ 

4. โค รงก าร พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ
ผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความสามรถ

พิเศษ 
 
 

1. เด็กร้อยละ 86  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 86 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ
การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 86  ที่มีผลการแข่งขันทาง

วิชาการ 



58 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
 
 

- งานส่ ง เส ริมและพั ฒ นา
ทั กษะการอ่านและการ
เขียน 

- งานส่งเสริมทักษะเพ่ือการ
สื่อสาร 

วิชาการผ่านเกณฑ์ 
 
4. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
5. เด็กร้อยละ 86 มีทักษะการอ่านและการ

เขียนดีขึ้น 
6. เด็กร้อยละ 86 ฝึกทักษะเพ่ือการใช้

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
5. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 1. ร้ อยละ  86 ของเด็ กป ฐมวั ย ได้ รั บ

ประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

วิชาการ 

6. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 86 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ ก ร้ อยละ  86  ได้ รั บ ก ารป ลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

วิชาการ 

7. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 86  ได้ เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 86  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 

วิชาการ 

8. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรม 
     ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

วิชาการ 

9. โครงการเปิดบ้ านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

วิชาการ 

10. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 86 เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

วิชาการ 

11. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

12. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

วิชาการ 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
2. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน

อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 
3. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน

สังคมเหมาะสมตามวัย 
4. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน

สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
13. โค ร งก า รวั น แ ห่ งค ว าม

ภาคภูมิใจ 
1. เด็ ก ร้ อยละ  86  ได้ เข้ าร่ วม รับ การ

คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อั น ดั บ  1 ขอ งห้ อ ง เรี ย น  ห นู น้ อ ย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

วิชาการ 

14. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬาสีภายใน 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันเด็ก 

สัมพันธ์ชุมชน 

15. โครงการวันกตัญญู 
- งานวันไหว้ครู 
- งานวันแม่ 
- งานวันพ่อ 

1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันไหว้ครู 
2. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันแม่ 
3. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันพ่อ 
4. เด็กร้อยละ 86 แสดงความรักความ

กตัญญู  และปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ ครู
อาจารย์ และสถาบันกษัตริย์ 

สัมพันธ์ชุมชน 

16. โครงการเรียนรู้ เกี่ ยวกับ
คริสต์ศาสนา 

งานการจัดบรรยากาศคริสต์
ศาสนา 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสทีจ่ัดเตรียมไว้ 

จิตตาภิบาล 

1.3 มี 
พัฒนาการด้าน
สั ง ค ม 
ช่ ว ย เ ห ลื อ

1. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 1. เด็กอนุบาล 1-3 ร้อยละ 86 เข้าร่วม
โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 

วิชาการ 

2. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
คุณธรรม 

1. เด็ ก ร้ อ ย ล ะ  86 ร่ า เริ ง แ จ่ ม ใส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

วิชาการ 



60 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ต น เอ ง   แ ล ะ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

2. เด็กร้อยละ 86 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 86 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 86 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5. เด็กร้อยละ 86 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 86 เล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

7. เด็ ก ร้ อ ยล ะ  8 6  ป ระพ ฤติ ตน ต าม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

3. โครงการแหล่ งเรียนรู้ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เด็กร้อยละ  86 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภ ายในและภายนอก
โรงเรียน 

วิชาการ 

4. โค รงก าร พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ
ผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความสามารถ

พิเศษ 
- งานส่ ง เส ริมและพั ฒ นา

ทั กษะการอ่านและการ
เขียน 

- งานส่งเสริมทักษะเพ่ือการ
สื่อสาร 

1. เด็กร้อยละ 86  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 86 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ
การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 86  ที่มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์ 

4. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

5. เด็กร้อยละ 86 มีทักษะการอ่านและการ
เขียนดีขึ้น 

6. เด็กร้อยละ 86 ฝึกทักษะเพ่ือการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   

วิชาการ 

5. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

1. ร้ อยละ  86 ของเด็ กป ฐมวั ย ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

วิชาการ 

6. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 86 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

วิชาการ 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
2. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก

แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 
3. เด็ ก ร้ อยละ  86  ได้ รั บ ก ารป ลู กฝั ง

คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

7. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 86  ได้ เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 86  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 

วิชาการ 

8. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรม 
     ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

วิชาการ 

9. โครงการเปิดบ้ านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

วิชาการ 

10. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 86  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

วิชาการ 

11. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

12. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

วิชาการ 

13. โค ร งก า รวั น แ ห่ งค ว าม
ภาคภูมิใจ 

1. เด็ ก ร้ อยละ  86  ได้ เข้ าร่ วม รับ การ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อั น ดั บ  1 ขอ งห้ อ ง เรี ย น  ห นู น้ อ ย

วิชาการ 



62 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

14. โครงการรู้เวลา มารยาทดี 
มีระเบียบ 
- งานตรงต่อเวลา 
- งานเด็กดีมีมารยาท 
- งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 

1. เด็กร้อยละ 86 มีความรับผิดชอบต่อ
การมาโรงเรียนให้ทันเวลา และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

2. เด็กร้อยละ 86ได้รับการฝึกเกี่ยวกับ
มารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย 
และศาสนาที่ตนนับถือได้เหมาะสมตาม
วัย 

3. เด็กร้อยละ 86ได้รับฝึกเกี่ยวกับระเบียบ
การแต่งกายของโรงเรียนระเบียบในการ
เข้าแถวและเดินแถว การปฏิบัติตามกฎ
ของห้องเรียนและโรงเรียน 

กิจการ 

15. โ ค ร ง ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
สร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่ 
- งานรักษ์สิงแวดล้อม 

1. ร้อยละ 86โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อม
เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในโรงเรียน                          

2. เด็กร้อยละ 86  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

อาคาร 

16. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬาสีภายในระดับ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันเด็ก 
 

สัมพันธ์ชุมชน 

17. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 
- งานวันวิสาขบูชา 
- งานวันอาสาฬหบูชาและ

วันเข้าพรรษา 
- งานวันลอยกระทง 

1. เด็กร้อยละ 86 แสดงออกถึงการอนุรักษ์
ประเพณไีทย 

2. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา 
3. เด็ ก ร้ อ ย ล ะ  86  เข้ า ร่ ว ม ง า น วั น

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
4. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันลอย

กระทง 

สัมพันธ์ชุมชน 

18. โครงการวันกตัญญูต่อคณะ
ผู้บริหาร 

1. เด็กร้อยละ 86  เข้าร่วมงานวันกตัญญู
ต่อคณะผู้บริหาร 

บุคคล 

19. โครงการเรียนรู้ เกี่ ยวกับ
คริสต์ศาสนา 

1. เด็กร้อยละ 86 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ

จิตตาภิบาล 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
- งานวจนพิธีกรรมเปิดปี

การศึกษา 
- งานเรียนคำสอน 

ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
2. เด็กคาทอลิก ระดับปฐมวัยปีที่  1-3  

ร้อยละ 86 ได้เรียนคำสอนและปฏิบัติ
ตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

20. โครงการอาสาทำดี 
- งานบันทึกความดี 
- งานนักประหยัดตัวน้อย 

1. เด็กร้อยละ 86 บันทึกความดีที่ตนได้
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืน ด้วยความเสียสละลงใน
แบบบันทึกความดี 

2. เด็กร้อยละ 86  มีความรับผิดชอบ ใช้
ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัด อดออม 

จิตตาภิบาล 

1.4 มี 
พัฒนาการด้าน
ส ติ ปั ญ ญ า  
สื่อสารได้  มีทัก
การคิดพ้ืนฐาน 
แล ะแส ว งห า
ความรู้ได ้

1. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 1. เด็กอนุบาล 1-3 ร้อยละ 86 เข้าร่วม
โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 

วิชาการ 

2. โครงการแหล่ งเรียนรู้ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เด็กร้อยละ  86 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

วิชาการ 

3. โค รงก าร พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ
ผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความสามารถ

พิเศษ 
- งานส่ ง เส ริมและพั ฒ นา

ทั กษะการอ่านและการ
เขียน 

- งานส่งเสริมทักษะเพ่ือการ
สื่อสาร 

1. เด็กร้อยละ 86  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม

พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 86  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ
การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 86 ที่มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์  

4. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

5. เด็กร้อยละ 86 มีทักษะการอ่านและการ

เขียนดีขึ้น 

6. เด็กร้อยละ 86 ฝึกทักษะเพ่ือการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   

วิชาการ 

4. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อย 

1. ร้ อยละ  86 ของเด็ กป ฐมวั ย ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

วิชาการ 

5. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 86 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์ วิชาการ 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ ก ร้ อยละ  86  ได้ รั บ ก ารป ลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

6. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 86  ได้ เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 86  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 

วิชาการ 

7. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรม 
     ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

วิชาการ 

8. โครงการเปิดบ้ านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

วิชาการ 

9. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 86  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

วิชาการ 

10. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

11. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

วิชาการ 

12. โครงการวันแห่งความ
ภาคภูมิใจ 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมรับการ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กท่ีมี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อย

วิชาการ 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 

   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
2.1 มีหลักสูตร
ค ร อ บ ค ลุ ม
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของ
ท้องถิ่น 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 
- งานนิเทศการสอน 

1. ครูร้อยละ 86 ได้รับการนิเทศการสอน 
 

วิชาการ 

2. โค ร งก า ร ส่ ง เส ริ ม ร ะ บ บ
ประกันคุณภาพภายใน 

1. โรงเรียน มีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจำปี 2563 ที่เหมาะสม 

3. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบทันสมัย พร้อมใช้ 

4. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

5. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 86 ให้ความร่วมมือ
ในการวางระบบและดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี 

6. พ่ อ แ ม่ ผู้ ป ก ค รอ งค ณ ะก ร รม ก า ร
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ 86 มีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

วิชาการ 

3. โครงการพัฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
2 .2  จั ด ค รู ให้
เพียงพอกับชั้น
เรียน 

1. โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุ ค ล า ก ร สู่ ค รู มื อ อ า ชี พ
ศตวรรษท่ี 21 

1. ครูร้อยละ 86 ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู 

 
 

บุคคล 

2.3 ส่งเสริมให้
ค รู มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญด้าน
ก า ร จั ด
ประสบการณ ์

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 
- งานนิเทศการสอน 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 

1. ครูร้อยละ 86 ได้รับการนิเทศการสอน 
2. ครูร้อยละ 86 มีวิจัยในเรียนที่เหมาะสม

กับวัย 

วิชาการ 

2. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
ศตวรรษท่ี 21 
- งานการอบรม สัมมนา 

ศึกษา – ดูงาน 
- งานครูดีศรีธีรศาสตร์ 

1. ครูร้อยละ 86 ได้รับการอบรม สัมมนา 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด และศึกษา ดูงาน   

2. เด็กร้อยละ 86 ปลอดภัยในการเล่น 
3. ครูได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่  
 

บุคคล 

3. โครงการขวัญและกำลังใจ 
- งานสวัสดิการจากสังฆ

มณฑล 
- งานสวัสดิการจากโรงเรียน 
- งานพักผ่อนประจำปี 

1. ครูร้อยละ  86 ได้รับขวัญและกำลังใจ 
2. ครูร้อยละ 86 ได้รับขวัญและกำลังใจ

จากสังฆมณฑล  
3. ครูร้อยละ 86 ได้รับขวัญและกำลังใจ

จากโรงเรียน 
4. ครูร้อยละ 86 ได้รับขวัญและกำลังใจไป

พักผ่อนประจำปี  

บุคคล 

4. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 1. ครูร้อยละ 86 เข้าร่วมออกกำลังกายทุก
วันศุกร์ที่ 3 ของเดือน 

บุคคล 

2.4 จัด
สภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและ
เพียงพอ 

1. โครงการแหล่ งเรียนรู้ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เด็กร้อยละ  86 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภ ายในและภายนอก
โรงเรียน 

วิชาการ 

2. โครงการเปิดบ้ านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

วิชาการ 

3. โครงการพัฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
4. โ ค ร ง ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

สร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่ 
- งานห้องเรียนน่าอยู่ 

1. ร้ อ ย ล ะ  86  โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ จั ด
สภ าพ แ วด ล้ อ ม เป็ น แ ห ล่ ง เรี ย น รู้  
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในโรงเรียน                          

2. ค รู ร้ อ ย ล ะ  86  โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ จั ด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสม
กับวัยของเด็ก 

อาคาร 

2.5 ให้บริการ
สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการจัด

ประสบการณ์
2.5 ให้บริการ
สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนุน
การจัด
ประสบการณ์ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 
- งานผลิตสื่อการเรียนการ

สอน 
 
 

1. ครูร้อยละ 86  ส่ งสื่ อการสอนตาม
กำหนด 

วิชาการ 

2. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
คุณธรรม 

1. เด็ ก ร้ อ ย ล ะ  86  ร่ า เริ ง แ จ่ ม ใส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 86 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 86 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 86 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5. เด็กร้อยละ 86 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 86 เล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

7. เด็ ก ร้ อ ยล ะ  8 6  ป ระพ ฤติ ตน ต าม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

วิชาการ 

3. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 86  ได้ เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 86  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 

วิชาการ 

4. โครงการจัดซื้อและซ่อมแซม
วัสดุ – ครุภัณฑ ์

1. ร้อยละ 86  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม 

วิชาการ 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปรับปรุงให้มีความมั่นคงพร้อมใช้งาน  

2. ร้อยละ 86  มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
สำหรับซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมใช้งาน 

3. ร้อยละ 86  มีการบันทึกการซ่อมแซม
และปรับปรุง 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานสารสนเทศ 
- งานเผยแพร่ข่าวสาร 
- งานบริการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานประกันอุบัติเหตุ 

1. ร้อยละ 86 มีข้อมูลสารสนเทศในการ
ให้บริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

2. ร้อยละ 86  ได้เผยแพร่ข่าวสารของ
โรงเรียน 

3. ร้อยละ 86  ให้บริการด้านสารสนเทศ
และเทคโนโลยีของโรงเรียน 

4. ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 86  
ได้ รับทราบข้อมู ลข่ าวสารจากทาง
โรงเรียน 

5. เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนธีรศาสตร์
ร้อยละ 86 เข้าร่วมโครงการประกัน
อุบัติเหตุ 

 
 

ธุรการ 

2 .6  มี ร ะ บ บ
บริหารคุณภาพ
ที่เปิดโอกาสให้
ผู้ เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

1. โครงการพบผู้ปกครอง 
- งานปฐมนิ เทศผู้ปกครอง

นั ก เรี ย น เข้ า ให ม่ ร ะ ดั บ
ปฐมวัย 

- งานวันพบผู้ปกครอง 

1. ผู้ปกครองร้อยละ  86  ของนักเรียนใน
ระดับอนุบาล 1-3 มีความ พึงพอใจต่อ
งานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับ
ปฐมวัย 

2. ร้อยละ 86 ของผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
พบผู้ปกครอง 

วิชาการ 

1. โครงการแหล่ งเรียนรู้ภู มิ
ปัญญา 

2. เด็กร้อยละ  86 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภ ายในและภายนอก
โรงเรียน 
 

วิชาการ 

3. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 86  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย   
                          

วิชาการ 

4. โครงการพัฒ นาหลั กสู ต ร 1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ วิชาการ 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
สถานศึกษาปฐมวัย ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ

จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
 

5. โค ร ง ก า ร วั น แ ห่ ง ค ว า ม
ภาคภูมิใจ 

1. เด็ ก ร้ อ ยล ะ  86 ได้ เข้ าร่ ว ม รั บ ก าร
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อั น ดั บ  1 ขอ งห้ อ ง เรี ย น  ห นู น้ อ ย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

วิชาการ 

6. โครงการงบประมาณอนุบาล 1. บุคลากรร้อยละ  86  ใช้งบประมาณใน
การจัดโครงการ  งานและกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนได้ตรงตามงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ 

2. ร้ อ ย ล ะ  86 ก า ร ใช้ งบ ป ระม าณ มี
หลักฐานครบ 

งบประมาณ 

7. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก
คุณครู 
 
 

สัมพันธ์ชุมชน 

   
 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
3.1จัด 
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 
- งานจัดทำแผนการจัด

ประสบการณ์ 

1. ครูร้อยละ 86  มีแผนการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ 6 
กิจกรรม 

วิชาการ 

2. โครงการพบผู้ปกครอง 
- งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง

นักเรียนเข้าใหม่ระดับ
ปฐมวัย 

- งานวันพบผู้ปกครอง 

1. ผู้ปกครองร้อยละ  86  ของนักเรียนใน
ระดับอนุบาล 1-3 มีความ พึงพอใจต่อ
งานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับ
ปฐมวัย 

2. ร้อยละ 86 ของผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
พบผู้ปกครอง 

วิชาการ 

3. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
คุณธรรม 

1. เด็กร้อยละ 86 ร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 86 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 86 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 86 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5. เด็กร้อยละ 86 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 86 เล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

7. เด็กร้อยละ 86 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

วิชาการ 

4. โครงการเปิดบ้ านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

วิชาการ 

5. โครงการพัฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

3.2 สร้างโอกาส 
ให้ เด็ ก ได้ รั บ
ประสบการณ์

1. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
คุณธรรม 

1. เด็ ก ร้ อ ย ล ะ  86 ร่ า เริ ง แ จ่ ม ใส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 86 มีความมั่นใจและกล้า

วิชาการ 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ตรง เล่ น และ
ปฏิบัติอย่ างมี
ความสุข 

แสดงออก  
3. เด็กร้อยละ 86 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

เหมาะสมกับวัย 
4. เด็กร้อยละ 86 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี    

การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
5. เด็กร้อยละ 86 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ

ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
6. เด็กร้อยละ 86 เล่นและทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 
7. เด็ ก ร้ อ ยล ะ  86 ป ระพ ฤติ ต น ต าม

วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
1. โครงการแหล่ งเรียนรู้ภู มิ

ปัญญา 
2. เด็กร้อยละ  86 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง

การเรียนรู้ทั้ งภ ายในและภายนอก
โรงเรียน 

วิชาการ 

3. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรม 
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

วิชาการ 

4. โครงการเปิดบ้ านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

วิชาการ 

5. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬ าสี ภ าย ใน ระดั บ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันเด็ก 

สัมพันธ์ชุมชน 

3.3 จัด 
บรรยากาศที่
เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร
เรียนรู้   ใช้สื่ อ
และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 

1. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 86 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ ก ร้ อ ยล ะ  86 ได้ รั บ ก ารป ลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

วิชาการ 

2. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 

1. เด็กร้อยละ 86 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคล
สำคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่

จิตตาภิบาล 
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เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
- งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนา

ภายในโรงเรียน 
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 

 
3 .4  ป ระ เมิ น
พัฒนาการเด็ก
ตามศักยภาพ
จริงและนำผล
ก า ร ป ร ะ เมิ น
พัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการ 
จัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

1. โครงการพัฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

2. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

5.  

วิชาการ 

3. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก
คุณครู 
 

สัมพันธ์ชุมชน 

 

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก 
เป้าหมาย 

 
โครงการ / งาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

4.1 การพัฒนา
ระบ บ การจั ด
ก า ร ศึ ก ษ า
คาทอลิก 

1. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งานวจน พิ ธี กรรม เปิ ดปี

การศึกษา 
- งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนา

ภายใน 
- งานเรียนคำสอน 
- งานจัดบรรยากาศคริสต์

ศาสนา 

1. เด็กร้อยละ 86 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. เด็กร้อยละ 86 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคล
สำคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 

3. เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อย
ละ 86 ได้เรียนคำสอนและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

4. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ

จิตตาภิบาล 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

73 

 

เป้าหมาย 
 

โครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
วันคริสต์มาสทีจ่ัดเตรียมไว้  

4.2 มีแผน 
พัฒนาคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ที่
สอดคล้องกับ
แ ผ น แ ม่ บ ท ฯ
ของฝ่ายอบรม
ศึกษา 

1. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งานวจน พิ ธี กรรม เปิ ดปี

การศึกษา 
- งานเรียนคำสอน 
 

1. เด็กร้อยละ 86 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อย
ละ 86 ได้เรียนคำสอนและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

จิตตาภิบาล 

4 .3  มี ก ารจั ด
บ ร ร ย า ก า ศ
คาทอลิก 

1. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งานวจน พิ ธี กรรม เปิ ดปี

การศึกษา 
- งานจัดบรรยากาศคริสต์ 

ศาสนา 

1. เด็กร้อยละ 86 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสทีจ่ัดเตรียมไว้ 

จิตตาภิบาล 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนพัฒนา  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ งานและฝ่ายทีร่ับผิดชอบ  
ระดับขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมายที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์ 
  

โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
 

โครงการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ (ประถม-
มัธยม) 

-  งานจุดเน้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

- งานประเมินการอ่าน เขียน
และการคิดคำนวณ 

-  งานสอบประเมินผลสัมฤทธิ์
และทดสอบระดับชาติ 

1)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น  
     (ป.1-ม.3 ได้รับการพัฒนาตามจุดเน้น

กลุ่มสาระอย่างเป็นระบบและมี
ผลสัมฤทธิ์เกรด 3-4 ผ่านเกณฑ์ตามค่า
เป้าหมายที่กำหนด  

2)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียน ชั้น ป.1-ม.3  
ได้รับการประเมินการอ่าน เขียน คิด
คำนวณ และทดสอบอ่าน-เขียนคำศัพท์ 
conversation  

3)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1  ป.3  ป.
6  และ ม.3 ได้รับการเตรียมตัวสอบ
ระดับชาติ RT  NT  O-NET 

วิชาการ 

 โครงการพัฒนาการสอนสู่ 1.) ครูร้อยละ 86 มี และใช้แผน เศรษฐกิจ วิชาการ 
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กลยุทธ์ 
  

โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
คุณภาพผู้เรียน 
 

พอเพียง   ยาเสพติด  บูรณาการ 8 
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ที่ถูกต้อง คนละ 1 
แผน ต่อ ภาคเรียน   

 

กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
 

โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
งานกิจกรรมชมรม 

1)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียน ชั้น ป.1-ม.3 
สามารถสร้างผลงาน โครงงาน ชิ้นงาน  
ผลผลิต  โดยรวบรวมสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเองสามารถทำงานเป็นทีม  เชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ตามเกณฑ์
ระดับชั้น ระดับดี  

วิชาการ 

 โครงการประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

1)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียน มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตามเกณฑ์ระดับชั้น ระดับดี  

ป.1  สร้างภาพจากโปรแกรม Paint   
ป.2  สร้างภาพจากโปรแกรม Paint   
ป.3  สร้างแผ่นพับจาก   โปรแกรม  
      MS-Word 
ป.4  สร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  
      MS-power point 
ป.5  สร้างเอกสารด้วยโปรแกรม  
      MS- Word 
ป.6  สร้างโปรแกรม  
      MS-power point 
ม.1 ออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  
      ด้วย โปรแกรม Scratch 
ม.2 ออกแบบขั้นตอนการทำงานและเขียน 
      โปรแกรมด้วยภาษา Python 
ม.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย   

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ

โครงการรักษ์ภาษาไทย 

• งานวันสุนทรภู่ 

• งานวันภาษาไทยแห่งชาติ 

1)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียน  
    ชั้น ป.1-ม.3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
    แข่งขัน ประกวดทักษะการอ่าน   
    การคิด การเขียน ส่งผลให้เกิดทัศนคติ 
    ที่ดีต่อการเรียน    

วิชาการ 
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กลยุทธ์ 
  

โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เรียน 
 โครงการพัฒนาการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

• งานสอบประเมินระหว่าง
เรียน 

• งานสอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียน 
     มีผลการประเมินตัวชี้วัด ตามหลักสูตร

สถานศึกษา ครบถ้วน   
2)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียน มีความสามารถ

ในการอ่าน 
     ตามเกณฑ์ระดับชั้น  ระดับดี 
3)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีความสามารถ

ในการเขียนตามเกณฑ์ระดับชั้นระดับดี 
4)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาไทยตามเกณฑ์
ระดับชั้น ระดับดี  

9)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ระดับชั้น  ระดับดี  

10) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ ตาม
เกณฑ์ระดับชั้น ระดับดี 

วิชาการ 

 โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

• กิจกรรมแนะแนว   

• กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด 

• กิจกรรมชมรม 
 

1) ร้อยละ 86 ของผู้เรียน  มีผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” 

2) ผู้เรียนร้อยละ 86  มีทักษะในการทำงาน  
รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  สร้างผลงานด้วยความเข้าใจคุณค่าศิลปะ
และวัฒนธรรมและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

งานวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ

โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน 
 

1) ผู้เรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 86   
  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

คิดสร้างสรรค์ผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และนำเสนอผลงานได้  

ป.1  สานพัด ลาย 2 (กระดาษ) 

วิชาการ 
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กลยุทธ์ 
  

โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เรียน 
 

ป.2  สานพัด ลาย 2 (กระดาษ) 
ป.3  สานกรอบรูป ลาย 2(ตอก) 
ป.4  สานตะกร้าทรงกลมเล็ก  ลายขัด (เส้น 
      พลาสติก) 
ป.5  สานตะกร้าทรงเหลี่ยมลายขัด (เส้น   
      พลาสติก) 
ป.6  สานตะกร้าทรงกลมใหญ่ลายขัด (เส้น 
      พลาสติก) 
ม.1  สานตะกร้า ลายขัด(เส้นพลาสติก) 
ม.2  สานกระเป๋า  ลายขัด (เส้นพลาสติก) 
ม.3  สานกล่องเอนกประสงค์ ฝาครอบ ลาย 
      ขัด (เส้นพลาสติก) 

กลยุทธ์ที่ 2   
ส่งเสริม
กระบวนการ 
พัฒนา
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

• งานกิจกรรมยามเช้าเย็น 
และวันศุกร์สุดสัปดาห์ 

• งานต้นกล้าพอเพียง 

• งานวันไหว้ครู 

• งานค่ายปฏิบัติธรรม 
 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเข้า
ร่วมกิจกรรมยามเช้า กิจกรรมวันศุกร์สุด
สัปดาห์ 

2.  ผู้เรียนร้อยละ 86  ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ความพอเพียง ประหยัดเก็บออมเงิน
ด้วยวิธีการต่างๆ  

3.  ผู้เรียนร้อยละ 86  ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ความกตัญญู เคารพเชื่อฟังคุณครูและ
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 

4.  ผู้เรียนร้อยละ 86 มีคุณธรรมจริยธรรม    
    ปฏิบัติธรรมฝึกจิตใจสงบและมีสมาธิ  

บริหารทั่วไป 
งานกิจการ 
นักเรียน 
 

 โครงการระเบียบวินัย 

• งานระเบียบวินัย 
    ปฐมนิเทศระเบียบวินัย 
    ประชุมนักเรียน สัปดาห์ที่ 1

ของเดือน 

• กำกับติดตามระเบียบวินัย 
ประชุมครูประจำชั้น 
บันทึกพฤติกรรม 
วันพบผู้ปกครองนักเรียน 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 86   
     มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมท่ีดี  

และมีระเบียบวินัยที่แสดงถึงวัฒนธรรม
ขององค์กร  

     (สุภาพอ่อนน้อม  ระเบียบวินัย  และ 
จิตอาสา) 

 

งานกิจการ 
นักเรียน 
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กลยุทธ์ 
  

โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 2   
ส่งเสริม
กระบวนการ 
พัฒนา
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 
 

โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติด และ อบายมุข 

• งานฝ่ายการเรียน 

• งานฝ่ายการงาน 

• งานฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

• งานฝ่ายกิจกรรม 
 

ห้องเรียนและผู้เรียนที่เป็นสมาชิกห้องเรียน
ร้อยละ 86  
1.มีคณะกรรมการกำกับติดตาม 
2.มีการดำเนินงานนักเรียนแกนนำ 4 ฝ่าย 
คือ    

ฝ่ายการเรียน  
ฝ่ายการงาน  
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน  
ฝ่ายกิจกรรม  

3.มีรายงานประเมินผลการ 

  ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 

4.มอบรางวัลห้องเรียนสีขาว 
5.ดำเนินงานตามมาตรการ 
5.1 ด้านการป้องกัน 
5.2.ด้านการค้นหา  
5.3 ด้านการรักษา   
5.4 ด้านการเฝ้าระวัง 
5.5 ด้านการบริหารจัดการ 

 

งานกิจการ 
นักเรียน 
 

 
 

โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน 

• งานวันงดสูบบุหรี่โลก 

• งานวันต่อต้านยาเสพติด 

• งาน To  Be  Number One 
 
 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 86   
     มีส่วนรว่มในการรณรงค์ป้องกันและ

ต่อต้านยาเสพติดโดยใช้กิจกรรมที่
แสดงออกอย่างชัดเจน  

 

งานกิจการ 
นักเรียน 
 

 โครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่ง
รักและ 
รับใช้ 

• งานแบ่งปันน้ำใจ 

• งานนาฏศิลป์สัมพันธ์รัก 

1)  ผู้เรียนร้อยละ 86  
    มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ ในด้านการรู้จักแบ่งปัน 
เสียสละแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์
เพ่ือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเพ่ือ

งานกิจการ 
นักเรียน 
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กลยุทธ์ 
  

โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
 สังคม 

2)  ผู้เรียนร้อยละ 86 บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม ด้วยจิตสาธารณะ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2   
ส่งเสริม
กระบวนการ 
พัฒนา
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

• งานเลือกตั้งกรรมการสภา
นักเรียน 

• งานกิจกรรมสภานักเรียน 

1)  ผู้เรียนชั้น ป.1– ม.3 ร้อยละ 86 มีส่วน
ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียนตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

2)  คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 86  
ดำเนินงานตามนโยบายของพรรค   

กิจการ
นักเรียน 

 

โครงการอนุรักษ์วันสำคัญ 

• งานวันวิสาขบูชา 

• งานวันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา 

• งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

• งานวันแม่ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

• งานวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 

• งานวันรื่นเริง ,วันคริสต์มาส 

• งานวันเด็กแห่งชาติ 

• งานวันมาฆบูชา 

1)   ผู้เรียนร้อยละ  86  มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสำคัญ และประวัติความเป็นมา
ของวันสำคัญทางศาสนา  ชาติ และ
พระมหากษัตริย์ และสังคมวัฒนธรรม
ของไทย 

2)  ผู้เรียนร้อยละ 86 จัดทำป้ายนิเทศ
ความรู้ในชั้นเรียนทุกระดับชั้น 

 

สัมพันธ์ชุมชน 
 

 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 1)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย 
ประกวดนางนพมาศ ประกวดการ
ประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและ

สัมพันธ์ชุมชน 
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กลยุทธ์ 
  

โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
แข่งขันวาดภาพระบายสี 

 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 

• งานค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
ม.3 

• งานน้องส่งพ่ี 

1) ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3  ร้อยละ 86 ปฏิบัติ
ตนเป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้ รักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ยอมรับในความแตกต่างของเพ่ือนๆ  อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  จัดค่ายปัจฉิม
นิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ งานน้องส่งพี่ 
 
 

กิจการ
นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2   
ส่งเสริม
กระบวนการ 
พัฒนา
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

• งานความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน 

• งานคณะกรรมการชมรม 
     ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า 

1) ร้อยละ 86 ของเรื่องที่ได้รับจาก
หน่วยงานภายนอกสามารถดำเนินการต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
2) ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 
ครู และศิษย์เก่า 
ประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

สัมพันธ์ชุมชน 

 โครงการคนดีศรีธีรศาสตร์ 

• งานประเมินแฟ้มพัฒนาการ
ของนักเรียน 

• งานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 
 

1) ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3  ร้อยละ 86 ปฏิบัติ
ตนเป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบ ใฝ่
เรียนรู้ รักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ยอมรับในความแตกต่างของเพ่ือนๆ  อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  และปฏิบัติงาน 
เก็บผลงานตามตัวชี้วัด 

กิจการ
นักเรียน 

 

 โครงการวันกตัญญูกตเวทีคณะ
ผู้บริหาร 

1)  ร้อยละ 86 ของบุคลากรครู และผู้เรียน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความเคารพ
และกตัญญูต่อผู้บริหาร 

บุคคล 

 โครงการธรรมศึกษาตรี โท เอก 1)  ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่นับถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 86 เข้าร่วมพิธีการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 

2)  ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่นับถือศาสนาพุทธ 

วิชาการ 
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กลยุทธ์ 
  

โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละ 86  เรียนหลักสูตรธรรมศึกษา
ชั้น ตรี โท เอก และสอบผ่าน 

 โครงการธีรศาสตร์เกมส์ 

• การเดินขบวนพาเหรด 

• การแสดงกลางแจ้ง 

• การแข่งขันกีฬา กรีฑา 

1)  ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3  ร้อยละ 86 ออก
กำลังกาย  มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจดี  มี
ความเป็นผู้นำ มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้
ชนะและรู้อภัย 

วิชาการ 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

• งานบริการห้องพยาบาล 

• งานส่งเสริมอนามัยนักเรียน 

• งานส่งเสริมสุขศึกษาใน
โรงเรียน 

• งานส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนใน 

• โรงเรียน(ทุพโภชนา) 

• งานวันต่อต้านเอดส์ 

• งานประชุมผู้ประกอบการ 
รถรับส่งนักเรียน (เอกชน) 

1)  โรงเรียนจัดบริการด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
เพียงพอและปลอดภัยตามมาตรฐาน
อาหารและยากระทรวงสาธารณสุขมี
ผู้รับผิดชอบระบบห้องพยาบาลและ
จัดทำสถิติการใช้อย่างต่อเนื่อง 

2.  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพ  อนามัย   

สุขศึกษา  ทุพโภชนา และ ความปลอดภัย
ในการเดินทาง ตลอดจนโรคติดต่อ 

กิจการ
นักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2   
ส่งเสริม
กระบวนการ 
พัฒนา
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ 1)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียน มีความ
ภาคภูมิใจร่วมฉลองแสดงความยินดี กับ
ผลงานความสำเร็จตลอดปีการศึกษาที่
ได้รับรางวัลสะท้อนความเก่ง  ความเป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ มี
ความสุขกายใจปลอดจากภัยอันตราย
ต่างๆ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนได้ 

วิชาการ 

 

 
 
เป้าหมายที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3      1)  โครงการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์

งานประกัน
คุณภาพ และ



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

81 

 

กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

การกำหนด
เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ 

 และพันธกิจชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้   บริหารความ
เสี่ยง 2)  โครงการประชุมจัดทำ

แผนปฏิบัติงาน โครงการ งาน 
ประจำปี  

 

บุคลากรร่วมกำหนดโครงการ งาน เพ่ือ
การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้ง
กำหนดระยะเวลา และงบประมาณใน
การดำเนินงานอย่างชัดเจน 

3)  โครงการประชุมประเมินผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติกาประจำปี 

มีระบบการกำกับติดตาม  
มีการรายงานผลการดำเนินงานและนำ
ผลไปใช้พัฒนา ตามบริบทของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4      
สนับสนุนและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 
 

1)  โครงการส่งเสริมระบบการ
ประกันคุณภาพ 

 

1) มีการกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3)  มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
4)  มีการประเมินผลและตรวจสอบ 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
5)  ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือการพัฒนา

สถานศึกษา 
6)  จัดทำและส่งรายงานผลการประเมิน

ตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกปี 
7)  รับการนิเทศกำกับติดตามจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดทุกปี 
8)  ดำเนินการขอรับประเมินภายนอกจาก

สมศ. ทุกๆ 5 ปี 

งานประกัน
คุณภาพ และ
บริหารความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ 4      
สนับสนุนและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

2)  โครงการบริหารความเสี่ยง 
 

มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการดำเนิน
กิจการด้านต่างๆให้สามารถสนับสนุนการ
เรียนการสอนของโรงเรียน ได้ อย่ างมี
คุณ ภ าพ   แล ะ  ถู ก ต้ อ งต าม ระ เบี ย บ 
กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 

งานประกัน
คุณภาพ และ
บริหารความ

เสี่ยง 

 3)  โครงการประชุมคณะ
ดำเนินการ 

 

มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการด้าน
ต่างๆให้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน

งานธุรการ 



82 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ของโรงเรียน ได้อย่ างมี คุณ ภาพ   และ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

 
 

4)  โครงการส่งเสริม 
     ประสิทธิภาพงานธุรการ 

• งานสารบรรณ 

• งานบริการพิมพ์และอัดสำเนา 

• งานเบิกเงินสวัสดิการของรัฐ  

• สังฆมณฑล และประกัน 
อุบติเหตุ 

• งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-
สอบถาม 

• งานทะเบียนนักเรียน 
 
 

1)  เอกสารทางราชการและหน่วยงาน
ภายนอก ร้อยละ 86 ดำเนินการได้ส่งถึง
หัวหน้ากลุ่มงานและครูและโต้ตอบการ
ดำเนินงานทันเวลาที่กำหนด 

2)  งานเอกสารจากกลุ่มงานต่างๆ ร้อยละ 
86 ได้รับการบริการอัดสำเนา ตาม
ความต้องการและมีความพึงพอใจ 

3)  บุคลากรครู นักเรียนและผู้ปกครองที่ขอ
เบิกสวัสดิการของรัฐบาล สังฆมณฑล 
และประกันอุบัติเหตุ ร้อยละ 86 ได้รับ
บริการและมีความพึงพอใจ 

4)  บุคลากรครู นักเรียนและผู้ปกครองที่มา
ติดต่ อสอบถาม หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ ร้อยละ 86 ได้รับบริการที่ดีมี
ความพึงพอใจ 

5)  งานทะเบียนนักเรียน เป็นระบบ มี
ขั้นตอนการจัดทำชัดเจนตามระเบียบ
การเข้าเรียนใหม่  การแจ้งย้ายโรงเรียน  
และจบการศึกษา  มีการดำเนินถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

งานธุรการ 

 โครงการติดตามการดำเนิน
โครงการด้านงบประมาณ 

 

1)  ทุกโครงการ งาน และกิจกรรมใช้
งบประมาณในการดำเนินงานและสำเร็จ 

ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2563 
2)  ร้อยละ 86 ของโครงการสามารถ

ตรวจสอบ  การใช้งบประมาณในการ
ดำเนินงาน 

งาน
งบประมาณ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4      
สนับสนุนและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการคุณภาพ

โครงการติดตามค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 

• งานติดตามการชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

    และค่าธรรมเนียมอ่ืน 

1) ร้อยละ 86 ของผู้ปกครองนักเรียน ปี
การศึกษา 2563 ชำระค่าธรรมเนียม
การเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนได้ตรง
ตามกำหนด 

 

งาน
งบประมาณ 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ของสถานศึกษา 
 

• งานติดตามการค้างชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกิน 1 ปี
การศึกษา 

 

2)  ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 35 คน ที่ค้าง
ชำระ ค่าธรรมเนียมการเรียน และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
สามารถจ่ายหนี้ค้างชำระได้  

 
 

กลยุทธ์ที่ 5   
การส่งเสริม
สนับสนุนการ
วางแผนและ
ดำเนินการงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการ
อย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานวิชาการ และหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

 

1) มีการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนา
วิชาการ ที่ใช้เป็นแนวทางในการทำ
หน้าที่ได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ 

2) พัฒนา/จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรที่เป็นจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

3) นิเทศ กำกับติดตามการใช้ สื่อเทคโนโลยี  
กิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียน ที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน
อย่างชัดเจน   

 

งานวิชาการ 
 

โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
Intensive   English  Program 

ร้อยละ  86 ของผู้เรียนที่สมัครใจเรียน
โปรแกรม IEP สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาสื่อสาร   วิชาคณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์  และ ภาษาอังกฤษ เป็นทักษะ
ต่อยอดสำหรับการเรียนรู้ 
 

งานวิชาการ 

 โครงการส่งเสริมงานบริการแนะ
แนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

• งานบริการแนะแนว 

• งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน 

• งานวันพบผู้ปกครอง 
 

1)  มีการวางแผนและดำเนินการงานบริการ
แนะแนวทั้ง 5 และระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนในโรงเรียน   

2)  ผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ม.1 และ ผู้เรียน
เข้าใหม่ ร้อยละ 86 มีความเข้าใจระบบ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

3)  ผู้ปกครองนักเรียน ป.1 - ม.3 ร้อยละ 
86 ได้พบครูประจำชั้นตามกำหนดอย่าง

 



84 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สม่ำเสมอ 
 

กลยุทธ์ที่ 5   
การส่งเสริม
สนับสนุนการ
วางแผนและ
ดำเนินการงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการ
อย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 

• งานกองลูกเสือโรงเรียน 

• งานวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
งานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี และยุวกาชาด 

1)  งานกองลูกเสือโรงเรียนมีการปรับปรุง
พัฒนาให้มีข้อมูลและเอกสาร ลส. และ
กิจกรรมตามกฎ ระเบียบของลูกเสือ  
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

2)  ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมกิจกรรมสวน
สนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

3)  มีการวางแผนดำเนินงานกิจกรรมผู้เรียน 
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ร้อยละ 
86 ได้เข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

งานวิชาการ 

โครงการพัฒนาห้องสมุด 

• งานปฐมนิเทศการเข้าใช้
ห้องสมุด 

• งานสัปดาห์ห้องสมุด 

• งานส่งเสริมการอ่าน 

• งานปรับภูมิทัศน์ภายใน
ห้องสมุด 

1)  ผู้เรียนร้อยละ 86  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด 

2)  ผู้เรียนร้อยละ 86  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด 

3)  ผู้เรียนร้อยละ 86  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  ตอบคำถาม  กล่อง
ความรู้  และยอดนักอ่าน 

4 ) มี ก ารจั ดป รั บ ป รุ งภู มิ ทั ศน์ ภ าย ใน
ห้องสมุด  ให้ ทั นสมัย  มีบรรยากาศ
สวยงาม  และมี ก ารจั ดห าห นั งสื อ
เพียงพอต่อการใช้ 

5)  มีการจัดมุมเฉลิมพระเกียรติ  มุมเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม  มุมอาเซียน และ  

     มุมนิทาน  

งานวิชาการ 

 โครงการส่ งเสริมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

• งานการประเมินระหว่างเรียน 
 

1) มี ระบบการวัดและประเมินผลราย
ตัวชี้วัดครบทุกมาตรฐาน ระหว่างเรียน
ตามสภาพจริงที่สามารถตรวจสอบได้
และประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานวิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5   
การส่งเสริม
สนับสนุนการ
วางแผนและ
ดำเนินการงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการ
อย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานทะเบียนและวัดผล 

• งานวัดผล 

• งานทำข้อสอบ 

• งานจัดสอบ 

• งานเทียบโอนผลผลการเรียน 

• งานตรวจสอบวุฒิ 

• งานออกหลักฐานการศึกษา 
 

1) จัดระบบวางแผนการสอบประจำปี
การศึกษา กลางภาค ปลายภาคและการ
ตัดสินผลการเรียนตามระเบียบการวัด
และประเมินผลของสถานศึกษา อย่าง
ครบถ้วน 

2)  จัดระบบการออกข้อสอบโดยครูผู้สอน
ทุกรายวิชา จัดพิมพ์ จัดฉบับ ตรวจสอบ 
ตรวจทาน ดำเนินการเสร็จก่อนวันสอบ
และจัดเก็บรักษาอย่างปลอดภัย 

3)  จัดระบบการสอบกลางภาค ปลายภาค  
มีคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุม
สอบ กรรมการตรวจให้คะแนน   

     กรรมการตรวจทานคะแนนและบันทึก
คะแนน  ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

4)  ดำเนินการเทียบโอน ตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา และ หลักฐานที่ผู้เรียนนำมา
แสดงมอบตัวเข้าเรียนใหม่  อย่าง
รอบคอบครบถ้วนและถูกต้อง 

5)  ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และ 
หลักฐานออกโดยสถานศึกษา ที่
หน่วยงานภายนอกร้องขอ อย่าง
รอบคอบ และแจ้งผลการตรวจสอบ
อย่างถูกต้องตามกำหนดเวลา 

6)  มีการจัดสอบมีระบบวัดผลโดยใช้
โปรแกรม Excel 2007 ประมวลผล

งานวิชาการ 



86 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

คะแนนสอบออกหลักฐานสมุดรายงาน
ประจำตัวนักเรียนและหลักฐานแสดงผล
การเรียนจบการหลักสูตร ได้อย่าง
ถูกต้อง 

 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ งานบุคลากรครูมือ
อาชีพ 

• วางแผนบุคลากรและกำหนด
ภาระงานประจำปี 

• จัดเวรสวัสดิการบุคลากรดูแล
ความปลอดภัย 

• นิเทศบุคลากรเข้าใหม ่

• การต่อใบประกอบวิชาชีพ 

• แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากร 

• กำกั บ ติ ดต ามการปฏิ บั ติ
หน้าที่ 

• การจัดทำรายงานประเมิน
ตนเองต่อผู้บริหาร 

• การต่อสัญญาการเป็นครู 
 
 

1)  มีคณะทำงานด้านบุคลากร วางแผน
บุคลากรและกำหนดภาระงานประจำปี 

2)  มีการจัดเวรสวัสดิการบุคลากรดูแล
ความปลอดภัย 

3)  นิเทศบุคลากรเข้าใหม ่
4)  ดำเนินการต่อใบประกอบวิชาชีพ 
5)  แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากร 
6)  กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ 
     ประจำวัน 
7)  บุคลากรร้อยละ 86  จัดทำรายงาน

ประเมินตนเองต่อผู้บริหาร 
8)  บุคลากรทุกคนดำเนินการยื่นเอกสาร

ต่อสัญญาการเป็นครู 
  

งานทะเบียน
และวัดผล 

กลยุทธ์ที่ 6   
การส่งเสริม
สนับสนุนการ
วางแผนและ
ดำเนินการงาน
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพ บุคลากร 

• อบรมสัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจ 

• อบรมสัมมนาด้านวิชาการ 

• อบรมสัมมนาร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

1) ร้อยละ 86 ของบุคลากรได้รับการอบรม 
สัมมนา พัฒนาฟ้ืนฟูจิตใจ 
2) ร้อยละ 86 ของบุคลากรได้รับการอบรม 
สัมมนา พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการ
สอน ที่โรงเรียนได้จัด 
2) ร้อยละ 86 ของบุคลากรได้รับการอบรม 
สัมมนา พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการ
สอน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 
 

งานบุคคล 

โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข บุคลากรครูร้อยละ 86  มีสุขภาพกายและ บุคคล 
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กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

• ออกกำลังกายทุกวันศุกร์ที่ 3 
ของเดือน 

สุขภาพจิตดี เป็นแบบอย่างในเรื่องการออก
กำลังกาย และสร้างมีสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
 

โครงการเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจ 

• จัดสวัสดิการ 

บุคลากรครูร้อยละ 86 ได้รับสวัสดิการขวัญ
และกำลังใจจาก 
สังฆมณฑลราชบุรี  จากโรงเรียนมีความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสม 
 

 

โครงการภูมิทัศน์โรงเรียน 
งานจัดภูมิทัศน์ภายใน 
งานห้องเรียน 5 ส. 

    งานจัดภูมิทัศน์ภายนอก 
 

1)  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมี
บรรยากาศร่มรื่น  ต้นไม้ได้รับการ
ปรับแต่งสวยงามสะอาดมีที่นั่งพักผ่อน  
และปลอดภัย 

2)  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนแต่ละ
ห้อง ร้อยละ 86 มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามมาตรฐาน ห้องเรียน 5 ส 

3)  สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนมีการ
จัดระเบียบทางเดินรถ  ที่จอดรถ   ตัดแต่ง
ต้นไม้  และดูแลความปลอดภัย  
 

 

กลยุทธ์ที่ 7   
การส่งเสริม
สนับสนุนการ
วางแผนและ
ดำเนินการงาน
พัฒนาการจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

โครงการอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

• งานการใช้อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

• งานสำรวจความมั่นคง
แข็งแรงของอาคาร 

• งานทำประวัติอาคารเรียน 
อาคารประกอบ และแผนผัง
ห้องเรียน ห้องประกอบ 

• งานซ้อมอัคคีภัย 

• งานการให้บริการ 
บุคคลภายนอก 

และภายใน 

1)  มีการจัดทำแผนผังการใช้งานห้องเรียน
ห้องประกอบต่างๆอย่างเหมาะสม 

2)  มีการสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารเป็นประจำทุกปี3)  อาคารเรียน
อาคารประกอบทุกหลังมีประวัติการ
สร้าง และ แผนผังการใช้ประโยชน์ 
อย่างเป็นระบบ 

4)  มีการให้ความรู้ และ ฝึกซ้อมแผนเผชิญ
เหตุด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์
อัคคีภัย และภัยอื่นๆ 

5)  มีการกำกับ ดูแลรักษา และให้บริการ
แก่ผู้ที่ต้องการ ทั้งในและนอกโรงเรียน   
รณรงค์การใช้อย่างประหยัดและ

บริหารทั่วไป 
งานอาคาร 
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กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ประโยชน์สูงสุด 
 
 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื้อ
วัสดุครุภัณฑ์ 

 

1)   การจัดปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุ
ค รุ ภั ณ ฑ์ ข อ ง โร ง เรี ย น เป็ น ร ะบ บ 
บุคลากรร้อยละ 86 มีความเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ มีวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมใช้งาน 

 
 

บริหารทั่วไป 
งานอาคาร 

 โครงการสุขาภิบาล  
(น้ำดื่ม น้ำใช้ ห้องสุขา) 
 
 

1)    โรงเรียนมีน้ำดื่ม  น้ำใช้  และ    
      ห้องสุขาท่ีสะอาด ปลอดภัย ถูก

สุขลักษณะ  สำหรับผู้เรียน อย่าง
เพียงพอ 

 

บริหารทั่วไป 
งานอาคาร 

กลยุทธ์ที่ 8  
การส่งเสริม
สนับสนุนการ
วางแผนและ
ดำเนินการงาน
พัฒนาและการ
จัดการข้อมูล
สารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

• งานรวบรวมและจัด เก็บ
สารสนเทศ 

• งานสื่อสัมพันธ์ธีรศาสตร์ 

• งานพัฒนาระบบเว็บไซต์ 
ธีรศาสตร์ 

• งานป้ ายประชาสัม พันธ์
โรงเรียน 

1. เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร การจัดการ
วิชาการ และการบริการ เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุมทันสมัยพร้อมใช้ 

2. มีข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน บุคลากรครู 
นั ก เรี ย น แ ล ะก ลุ่ ม ง าน เป็ น ระบ บ 
หมวดหมู่ ถูกต้อง ครบถ้วน 

3. ร้อยละ 86 ของบุ คลากรทุ กคนใน
โรงเรียน  ตลอดจนบุ คคลภายนอก 
รับทราบข่าวสาร และงานต่างๆของ
โรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

บริหารทั่วไป 
งาน

สารสนเทศ
เทคโนโลยี 

 

กลยุทธ์ที่ 8  
การส่งเสริม
สนับสนุนการ
วางแผนและ
ดำเนินการงาน
พัฒนาและการ
จัดการข้อมูล
สารสนเทศ

• งานบันทึ กภาพกิจกรรม
โรงเรียน 

• งานบัตรประจำตัวนักเรียน 

• งานดู แลและซ่ อมบำรุ ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 

4. ร้อยละ 86 ของกิจกรรมภายในโรงเรียน
เผยแพร่สู่ เว็บไซต์โรงเรียนอย่างเป็น
ปัจจุบัน 

5. โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
งานครบถ้วนตลอดปีการศึกษา 

6. มีภาพโครงการ งาน ของโรงเรียนที่
ครบถ้วน  

7. ร้อยละ 86 ของนักเรียนทั้งหมด มีบัตร

บริหารทั่วไป 
งาน

สารสนเทศ
เทคโนโลยี 
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กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

อย่างเป็นระบบ ประจำตัวนักเรียน 
8. ร้อยละ 86ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ภายในโรงเรียนสามารถใช้งานได้ 
 

 
เป้าหมายที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ โครงการ   งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 9    
การส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

โค ร งก าร พั ฒ น าก ารส อ น สู่
คุณภาพผู้เรียน 

1 )  บุ ค ล ากรครู  ร้ อ ยละ  86   พั ฒ น า
กระบวนการสอนสู่บริบทการศึกษาไทย 
4.0 

     มีและใช้แผนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
แผนยาเสพติด 

     แผนเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องอย่าง
น้อยคนละ 1 แผน ต่อ ภาคเรียน 

 

งานวิชาการ 

 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ    
งานระบบเรียนรู้  

• งาน เอกสารกำกับติดตาม
ระบบการเรียนการสอน               

 

1)  ร้อยละ 86 ของครูผู้สอนทุกรายวิชามี
ความรู้เข้าใจระบบงานการจัดการเรียนรู้
อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติ งานการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ได้ อ ย่ า ง ค ร บ ถ้ ว น
หลากหลายวิธีตามธรรมชาติของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

2)  ระบบเรียนรู้ อำนวยความสะดวกให้
ครูผู้สอนพัฒนาผู้ เรียนตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความ
ส น ใจ แ ล ะค ว าม ถ นั ด ข อ งผู้ เรี ย น 
ครอบคลุ มภาระงานการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 9    
การส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้

โครงการ  English  We  Can    
1)   งาน English  Activities 
2)  กิจกรรม English day     

1) ผู้เรียนป.1-ม.3 ทุกคน  ได้เข้าร่วมงาน
พัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนาสื่อสาร 

วิชาการ 



90 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

กลยุทธ์ โครงการ   งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

     Halloween 
3)  กิจกรรม Festival   
     Christmas  eve 

2) ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความสามารถ ใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา
สื่อสาร 

 

• ง า น Intensive English 
Program 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
8  ก ลุ่ ม ส า ร ะ   แ บ บ  Active 
Learning  ด้ วยการสอน แบบ 
5STEPs                     

1 )  ร้ อ ย ล ะ  8 6  ข อ งผู้ เ รี ย น  IEP มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษ และมีพัฒนาการใน
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างเป็นสากล อยู่ในระดับดี 

2)  ผู้ เรียนมี พัฒนาการในการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์รายวิชา
ภาษาอังกฤษได้เพ่ิมข้ึน 

วิชาการ 
 

 

โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ปลูกความรู้ 

• งานทะเบียนสื่อการสอน 

• งานทะเบียนแหล่ งเรียนรู้
ภายใน ภายนอก และการใช้ 

• งาน ท ะ เบี ย น ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 

งานวันภูมิปัญญาปลูกความรู้ 

1)  ครูร้อยละ 86 มีการใช้สื่อ การสอน  
และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2)  ผู้เรียนร้อยละ 86 ใช้แหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน 

3)  ร้อยละ 86 ของกลุ่มสาระใช้การเรียน
การสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

วิชาการ 
 

 

โครงการธรรมศึกษาตรี โท เอก 
 

1)   ผู้เรียนร้อยละ 86 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
- 3 เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ เรียนธรรมศึกษา ตรี โท  เอก 

2)  ผู้เรียนร้อยละ 86 ชั้น ม. 1- 3 สอบผ่าน
ธรรมศึกษา ตรี   โท เอก   

 

วิชาการ 

 

โครงการรักษ์ภาษาไทย 

• งานวันสุนทรภู่ 

• งานวันภาษาไทยแห่งชาติ 

• งานบันทึกรักการอ่าน Love 
to learn 

1)  ผู้เรียนร้อยละ  86  ได้เข้าร่วมโครงการ
รักษ์ภาษาไทย เกิดทัศนคติที่ดีเห็นคุณค่
ความสำคัญของวรรณคดีไทย มีเจตคติที่
ดีต่อวิชาภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีนิสัยรัก

วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ   งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
 การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

 
กลยุทธ์ที่ 9    
การส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ  
 

1)  ผู้เรียนชั้น ป.1-ชั้น ม.3 ร้อยละ 86  ได้
เข้ าร่ วม กิ จก รรมวัน วิ ท ย าศ าสตร์
แห่งชาติ  ได้รับประสบการณ์ตรงและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

วิชาการ 

โครงการทัศนศึกษา 
 

1)  ผู้เรียนชั้นป.1-ชั้น ม.3 ร้อยละ 86 เข้า
ร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

2)  ผู้เรียนร้อยละ 86 มีผลงานการไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่   และสะท้อนองค์
ความรู้ได้ระดับดี 

วิชาการ 

• โครงการครูอาสา Volunteer 
    Teachers 
 

ร้อยละ 86 ของผู้ เรียนกลุ่ ม อ่อนแต่ละ
ระดับชั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก
ผู้บริหารและครูที่มีจิตอาสาช่วยเหลือ
ดูแลเรื่องการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนดีขึ้น 

วิชาการ 

• โครงการห้องเรียนสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ร้อยละ 86 ของบุคลากรในโรงเรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม รู้ถึงทา
และพิษภั ยของสิ่ ง เสพติ ดและการ
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 
ประพฤติปฏิบัติไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

 

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 10     
พัฒนาการใช้สื่อ 
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ

• โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 
    งานทะเบียนและวัดผล 

• โครงการพัฒนาการวัดและ 
   ประเมินผลการเรียนรู้ของ 

มีระบบการตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลหลักสูตรและ
นำมาพัฒนาผู้เรียน 
 

วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ   งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ต่อการเรียนรู้     ผู้เรียน 

 
                   

 • โครงการวันเปิดบ้านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

• งานวิจัยชั้นเรียน 

• งานนิเทศภายในและ
ภายนอก 

 

จัดงานวันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 
ครูร้อยละ 86 ทำวิจัยชั้นเรียน 
ครูร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมประชุม 
นิเทศภายใน คาบล็อคกลุ่มสาระ 
ครูร้อยละ 86 ได้รับการนิเทศสังเกตการสอน 
ครูร้อยละ 86 ได้รับการอบรมสัมมนา 
ตามท่ีโรงเรียนจัด  และ ได้อบรมสัมมนา 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

วิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ 11     
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
การบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก                        

• โครงการครูอาสา Volunteer 
    Teachers 
 

ร้อยละ 86 ของชั้นเรียนมีการจัดกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาวตามเกณฑ์ และ สามารถ
รายงานผลการดำเนินการได้ร้อยละ 86 ของ
ชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียน และ 
มีแฟ้มสารสนเทศประจำชั้นเรียนเพื่อเอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 
ร้อยละ 86 ของผู้เรียนกลุ่มอ่อนแต่ละ
ระดับชั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้บริหาร
และครูที่มีจิตอาสาช่วยเหลือดูแลเรื่องการ
เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น 
 
 

วิชาการ 

 • โครงการห้องเรียนสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม รู้ถึงทาและพิษภัยของ
สิ่งเสพติดและการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
และอบายมุข ประพฤติปฏิบัติไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  
 
 

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 12    • โครงการส่งเสริม มีระบบการตรวจสอบและประเมินความรู้ วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ   งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำมา
พัฒนาผู้เรียน    
 
 
 
 
 
 
 
                     

ประสิทธิภาพ 
    งานทะเบียนและวัดผล 

• โครงการพัฒนาการวัดและ 
   ประเมินผลการเรียนรู้ของ   
    ผู้เรียน 
 

ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลหลักสูตรและ
นำมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
                       

กลยุทธ์ที่ 13     
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้                        

• โครงการวันเปิดบ้านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

• งานวิจัยชั้นเรียน 

• งานนิเทศภายในและ
ภายนอก 
 

จัดงานวันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 
ครูร้อยละ 86 ทำวิจัยชั้นเรียน 
ครูร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมประชุม 
นิเทศภายใน คาบล็อคกลุ่มสาระ 
ครูร้อยละ 86 ได้รับการนิเทศ 
สังเกตการสอน 
ครูร้อยละ 86 ได้รับการอบรม 
สัมมนาตามที่โรงเรียนจัด  และ  
ได้อบรมสัมมนาร่วมกับ 
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 

วิชาการ 
 

 
เป้าหมายที่ 4   การจัดการศึกษาคาทอลิก 
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กลยุทธ์ โครงการ    งาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 14  
พัฒนาระบบ
การจัด
การศึกษา
คาทอลิก 

• โครงการชุมชนศิษย์พระ
คริสต์ 

• โครงการสนามแพร่ธรรม 
 

1) มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล 
2) มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร 

3) 3) มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนแม่บท 
4)     ของฝ่ายการอบรมการศึกษา 

4)  มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 

จิตตาภิบาล 
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ส่วนที่ 3  
แผนการดำเนินโครงการ งาน 

โครงการ งาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา 2563   
 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการระดับประถม 

ที่ โครงการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

1 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ค.63-28 ก.พ.64 - 7,000 นางสาวสุคนธา 

2 โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน  (20*1738) พ.ค.63-28 ก.พ.64 34,760 3,000 นางดุษณีย์ 

3 
โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทฺธิ์ 8 กลุ่ม
สาระ(220*1225) 

พ.ค.63 –เม.ย.64 269,500 9,400 นางพรรษา 

  
1) งานจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
(60*1225) 

พ.ค.63 –เม.ย.64 
      
73,500  

5,200 นางพรรษา 

  
2) งานประเมินการอ่าน เขียน และคิดคำนวณ 
(60*1225) 

พ.ค.63 –เม.ย.64 
      
73,500  

1,200 นางพรรษา 

  
3) งานสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ และสอบ
คุณภาพระดับชาติ  (100 *1225) 

พ.ค.63 –เม.ย.64 
    
122,500  

3,000 นางพรรษา 

4 โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ พ.ค.63 –ก.พ.64 - 30,000 นางสาวปัทมา 

5 
โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  ปลูกความรู้ 
(20*1738) 

พ.ค.63 - ก.พ.64 34,760 5,000 นางจิราภร 

  
1) งานทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอก 

พ.ค.63 - ก.ย.63 - 5,000 นางจิราภร 

  2) งานวันภูมิปัญญาปลูกความรู้ (20*1738) พ.ค.63 - ก.พ.64 -   นางจิราภร 

6 โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ค.63 -ก.พ.64 - 900 นางปทิตตา 

7 
โครงการทัศนศึกษา (งดไปทัศนศึกษาภายนอก
ตามมาตรการ COVID-19) 

13 พ.ค.-13ส.ค.63 0 5,000 นางปทิตตา 

8 โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ พ.ค. 63- ก.พ. 64 - 30,000 นางสาวอลิสา 

9 โครงการครูจิตอาสา Volunteer Teachers พ.ค.63 -ก.พ.64 - 3,000 นางประภาพรรณ 
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รวมงบประมาณกลุ่มงานบริหารวิชาการ
ระดับประถม 

  
   
339,020  

 
93,300 

  

กลุ่มงานบริหารวิชาการระดับมัธยม 

ที่ โครงการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

1 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและ
หลักสูตรสถานศึกษา 

มี.ค.63 -ก.พ.64 - 9,000 นางสาวสุธีรา 

2 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู้   
(160*513) 

มี.ค.63 -ก.พ.64 82,080 10,000 นางสาวสุธีรา 

3 
โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

พ.ค.63 -ก.พ.64 - 10,000 นางสาวสุธีรา 

4 โครงการธรรมศึกษา  ตรี  โท  เอก  (20*513) พ.ค.63 -ก.พ.64 10,260 15,000 นางประไพ 

5 โครงการรักษ์ภาษาไทย พ.ค.63 -ก.พ.64 - 4,600 นางกังสดาล 
  1) งานวันสุนทรภู่ พ.ค.-26 มิ.ย 63 - 2,500 นางกังสดาล 
  2) งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ค.-26 ก.ค 63 - 2,100 นางกังสดาล 

6 
โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมกิจกรรม
ห้องสมุด 

พ.ค.63 -ก.พ.64 - 90,000 นางสุรีรัตน์ 

  1) งานปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด 18.22 พ.ค.63 - 1,000 นางสุรีรัตน์ 
  2) งานสัปดาห์ห้องสมุด 15-19 มิ.ย. 63 - 1,000 นางสุรีรัตน์ 
  3) งานปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด มิ.ย 63 -ก.ย.63 - 85,000 นางสุรีรัตน์ 
  4) งานส่งเสริมการอ่าน มิ.ย.63- ก.พ.64 - 3,000 นางสุรีรัตน์ 

7 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ I 
NTENSIVE ENGLISH  PROGRAM 

พ.ค.63 -ก.พ.64 - 10,000 นางสาวหนึ่งฤทัย 

8 โครงการพัฒนาการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน  พ.ค.63 -ก.พ.64 - 4,000 นางวรรณวลี 

9 
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานลูกเสือ   
 เนตรนารี และ ยุวกาชาด(160/360) 

พ.ค.63 -ก.พ.64 380,680 6,500 นายสมชาย 

  1) งานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1-ก.ค.-63 - 500 นายสมชาย 

  
2) งานเข้าค่าย ลูกเสือ สำรอง สามัญ สามัญ 
   รุ่นใหญ่ เนตรนารี และยุวกาชาด 

8-10 ต.ค.63 - 1,500 นายสมชาย 

  3) งานกองลูกเสือโรงเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 - 4,500 นายสมชาย 

10 
โครงการส่งเสริมงานบริการแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

พ.ค.63 -ก.พ.64 - 10,000 
นางสาว 
เทียมจันทร์ 
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  1) งานบริการแนะแนว พ.ค.63 -ก.พ.64 - 5,000 
นางสาว 
เทียมจันทร์ 

  
2) งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1  
    ม.1 และ เข้าใหม่ 

6-มิ.ย.-63 - 5,000 
นางสาว 
เทียมจันทร์ 

  3) งานวันพบผู้ปกครอง พ.ค.63 -ก.พ.64 -   
นางสาว 
เทียมจันทร์  

ที่ โครงการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

11 
โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ 8  
กลุ่มสาระ (240*513) 

พ.ค.63 -ก.พ.64 123,120 9,600 
นางสาว 

พิทยาภรณ์ 

  1) งานจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  พ.ค.63 -ก.พ.64 -   
นางสาว 

พิทยาภรณ์ 

  
2) งานประเมินการอ่าน เขียน และคิดคำนวณ  
    ระดับมัธยม (100*513) 

พ.ค.63 -ก.พ.64 -   
นางสาว 

พิทยาภรณ์ 

  
3) งานสอบประเมินผลสัมฤทธิ์และสอบ 
    ระดับชาติ   (100*513) 

พ.ค.63 -ก.พ.64 -   
นางสาว 

พิทยาภรณ์ 
12 โครงการ English   We   Can พ.ค.63 -ก.พ.64 - 15,000 นางสาวโชคสกุล 

  
1) งานพัฒนาเพ่ือยกระดับการสื่อสาร 
    ภาษาอังกฤษ 

พ.ค.63 -ก.พ.64 -   นางสาวโชคสกุล 

  2)  กิจกรรม English day    Halloween ต.ค.-63 -   นางสาวโชคสกุล 
  3)  กิจกรรม Festival   Christmas  eve ธ.ค.-63 -   นางสาวโชคสกุล 
13 โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ค.63 -ก.พ.64 - 900 นางสาวเทียมจันทร ์

  1) งานกิจกรรมแนะแนว พ.ค.63 -ก.พ.64 -   นางสาวเทียมจันทร ์

  
2) งานกิจกรรมนักเรียน  ลูกเสือ เนตรนารี  
    ยุวกาชาด  ชมรม  

พ.ค.63 -ก.พ.64 -   
นางสาว 
เทียมจันทร์ 

  3) งานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ พ.ค.63 -ก.พ.64 -   นางสาวเทียมจันทร ์

14 
โครงการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (60*1738) 

พ.ค.63 -ก.พ.64 104,280      1,800  นายศักดิ์ชัย 

  งบประมาณกลุ่มงานบริหารวิชาการมัธยม   700,420 196,400   

  
รวมงบประมาณกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ระดับประถมและมัธยม 

  1,039,440  289,700   

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ที่ โครงการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 
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1 
โครงการติดตามการดำเนินโครงการด้าน
งบประมาณ 

พ.ค.63-มี.ค.64 - - นางสาวกุสุมนิภา 

2 
โครงการติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 

พ.ค.63-มี.ค.64 - 62,000 นางสาวกุสุมนิภา 

  
1) งานติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    และค่าธรรมเนียมอ่ืน 

พ.ค.63-มี.ค.64 - 60,000 นางสาวกุสุมนิภา 

  
2) งานติดตามค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกิน 1 ปีการศึกษา 

พ.ค.63-มี.ค.64 - 2,000 นางสาวกุสุมนิภา 

  รวมงบประมาณกลุ่มงานบริหารงบประมาณ   - 62,000   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานอาคารสถานที ่

ที่ โครงการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

1 โครงการภูมิทัศน์โรงเรียน พ.ค.62- มี.ค.63 - 191,000 นางนฤมล 

  1) งานภูมิทัศน์ภายใน พ.ค.62- มี.ค.63 - 171,000 
นางนฤมล 
นายเพยาว์ 

  2) งานภูมิทัศน์ภายนอก พ.ค.62- มี.ค.63 - 20,000 นายสุวัฒน์ 

  3) งาน 5 ส. พ.ค.62- มี.ค.63 - - นางสาวอารีย์ 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ พ.ค.63-ก.พ.64 - 1,500,000 นางศรีไพร 

3 โครงการสุขาภิบาล (น้ำดื่มน้ำใช้และสุขา) พ.ค.63-ก.พ.64 - 13,000 นางจุฑาวรรณ 

4 โครงการอาคารเรียนอาคารประกอบ พ.ค.63-ก.พ.64 - 2,000 นางเสาวลักษณ์ 

  1) งานการใช้ห้องเรียนห้องประกอบ พ.ค.63-ก.พ.64 - 1,000 นางสาวพัชรินทร์ 

  2) งานสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร พ.ค.63-ส.ค.63 - 500 นางเสาวลักษณ์ 

  3) งานซ้อมอัคคีภัย พ.ค.63-ก.ค.63 - 500 นางนัยนา 

  4) งานให้บริการจากบุคคลภายนอกและภายใน พ.ค.63-ก.พ.64 - - นายสุวัฒน์ 

  รวมงบประมาณงานอาคารสถานที่   - 1,706,000   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานสัมพันธ์ชุมชน 

ที่ โครงการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

1 โครงการธีรศาสตร์เกมส์    พ.ค.- ก.ย. 63 - 62,000 นางอัญชลี 
2 โครงการอนุรักษ์วันสำคัญ พ.ค.63-ก.พ.64 - 53,000 นางสาวมัณฑนา 
  1) งานวันวิสาขบูชา 6 พค 63 - - นางสาวรุจิรดา 
  2) งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 3 กค. 63 - 200 นางสาวมัณฑนา 
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3) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

27 กค  63 - 2,000 นางนัชชา 

  
4) งานวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

3 ธ ค 63 - 5,000 นางนัชชา 

  
5) งานวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

3 ธ.ค. 63 - 600 นางศุภรัตน์ 

  6) งานวันรื่นเริง,วันคริสต์มาส พ.ย.-ธ.ค. 63 - 21,000 นางสาวประณิธาน 

  7) งานวันเด็กแห่งชาติ ธค 63 - มค64 - 24,000 นายพัฒนา 
  8) งานวันมาฆบูชา ม.ค.64-กพ.63 - 200 นางสาวมัณฑนา 
3 โครงการประเพณีวันลอยกระทง ก.ย. - พ.ย.63 - 7,000 นางพรรณทิพย์ 

ที่ โครงการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

4 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 - 4,600 นายบุญลาภ 
  1) งานความร่วมมือระหว่างชุมชน พ.ค.63-ก.พ.64 - 1,000 นายบุญลาภ 

  
2) งานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองครูและ
ศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ 

พ.ค.63-ก.พ.64 - 3,600 นายบุญลาภ 

5 โครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ พ.ค.63-ก.พ.64 - 12,000 นางสาวเพ็ญนภา 
  1) งานแบ่งปันน้ำใจ พ.ค.63-ก.พ.64 - 1,000 นางสาวเพ็ญนภา 
  2) งานนาฏศิลป์สัมพันธ์รัก พ.ค.63-ก.พ.64 - 11,000 นางสาวเพ็ญนภา 

  รวมงบประมาณงานสัมพันธ์ชุมชน   - 138,600   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานกิจการนักเรียน 

ที่ โครงการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 - 16,800  นางสาวกฤติกา  

  1) งานบริการห้องพยาบาล พ.ค.63-ก.พ.64 - 10,000 นางจรูญลักษณ ์ 

  2) งานส่งเสริมอนามัยนักเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 -     

       ฉีดวัคซีน พ.ค.63-ก.พ.64 - 1,500 นางทิพย์วรรณ 
       กำจัดเหา พ.ค.63-ก.พ.64 - - นางสาวกฤติกา 
       ทดสอบสายตาด้วย E-Chart พ.ค.63-ก.พ.64 - - นางทิพย์วรรณ 
       ทดสอบการได้ยินของหู พ.ค.63-ก.พ.64 - - นางทิพย์วรรณ 
       เหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง พ.ค.63-ก.พ.64 - 2,000 นางจรูญลักษณ์ 
  3) งานส่งเสริมสุขศึกษาในโรงเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 -     
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      ฉีดพ่นควันยุงลาย  พ.ค.63-ก.พ.64 - 300 นางจรูญลักษณ์ 
      อ.ย.น้อยในโรงเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 - 1,500 นายประวิทย์ 
  4) งานส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนในโรงเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 - - นางสาววิสุดา 
      ทุพโภชนา พ.ค.63-ก.พ.64 - -   
  5) งานวันต่อต้านโรคเอดส์ พ.ค.63-ก.พ.64 - 1,000 นางสาวปรารถนา 

  6)  งานประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน 16 พ.ค.-30มิ.ย 63 - 500 นางจรูญลักษณ์ 

2 โครงการคนดีศรีธีรศาสตร์ มิ.ย.63-ก.พ.64 - 3,000 นางจรูญลักษณ์ 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม พ.ค.63-ก.พ.64 - 48,000  นางสาวฐิตินันท์  

  1) กิจกรรมยามเช้าเย็นและวันศุกร์สุดสัปดาห์ พ.ค.63-ก.พ.64 - - นางธิชญา 
  2) งานต้นกล้าพอเพียง   - - นางธิชญา 
  3) งานวันไหว้ครู พ.ค. - มิ.ย 63 - 10,000 นางสาวฐิตินันท์ 

  4) งานค่ายปฏิบัติธรรม พ.ค. - ก.ค. 63 - 38,000 
 

นางสาวฐิตินันท์  

ที่ โครงการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

4 โครงการระเบียบวินัย พ.ค.63-มี.ค.64 - 2,000  นายวรา  

5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.ค. - มี.ค. 64 - 4,400  นายประวิทย์  

  1) งานน้องส่งพี่ ม.ค. - มี.ค. 64 - 1,400 นายประวิทย์ 
  2) งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ม.ค. - มี.ค. 64 - 3,000 นายประวิทย์ 

6 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 - 4,800  นายชาคริต  

  1) งานสภานักเรียน พ.ค. 63- ก.พ. 64 - 4,800 นางสาวจรรยาภรณ ์

7 โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในรร. พ.ค.63-ก.พ.64 - 4,000  นางสาววนิดา  

  1) งานวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ค.63-ก.พ.64 - 1,500 นางสาวปรารถนา 
  2) งานวันต่อต้านยาเสพติด พ.ค.63-ก.พ.64 - 1,500 นางสาววนิดา 
  3) งาน To  Be Number One พ.ค.63-ก.พ.64 - 1,000 นางสาววนิดา 

8 
โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

พ.ค.63-ก.พ.64 - 7,000  นางบุญจันทร์  

  1) งานห้องเรียนสีขาว พ.ค.63-ก.พ.64 - 7,000 นางสาวอารีรัตน์ 
  2) งานด้านการป้องกัน 4ต้อง 2ไม่ พ.ค.63-ก.พ.64 - -  นางบุญจันทร์  
  3) งานด้านนโยบาย พ.ค.63-ก.พ.64 - - นางจรูญลักษณ์ 

  รวมงบประมาณงานกิจการนักเรียน   - 90,000   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานธุรการ 

ที่ โครงการ วันเดือนปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ พ.ค.63-ก.พ.64 - 83,000 นางวิไลรัตน์ 

  1) งานสารบรรณ พ.ค.63-ก.พ.64 - 3,000 นายพีระพงษ์ 

  2) งานบริการพิมพ์และอัดสำเนา พ.ค.63-ก.พ.64 - 64,000 นางสุรีพร 

  3) งานเบิกสวัสดิการ พ.ค.63-ก.พ.64 - 500 นายพีระพงษ์ 

  4) งานประชาสัมพันธ์ติดต่อ-สอบถาม4)  พ.ค.63-ก.พ.64 - 500 นายพีระพงษ์ 

  5) งานทะเบียนนักเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 - 15,000 นางวิไลรัตน์ 

2 โครงการประชุมคณะดำเนินงาน พ.ค.63-ก.พ.64 - 20,000 นางวิไลรัตน์ 

  1) งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 - 10,160 นางวิไลรัตน์ 

  2) งานประชุมหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้างาน พ.ค.63-ก.พ.64 - 9,600 นางวิไลรัตน์ 

  3) งานประชุมครู พ.ค.63-ก.พ.64 - 240 นางวิไลรัตน์ 

  รวมงบประมาณงานธุรการ   - 103,000    
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ที่ โครงการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

1 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 

พ.ค.63-มี.ค.64 - 426,000 นายวิษณุ 

  
1)   งานรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ
โรงเรียนธีรศาสตร์ 

พ.ค.63-ก.พ.64 - 10,000 
นางสาวทัศนีย์  
นายวิษณุ 

  2)  งานสื่อสัมพันธ์ธีรศาสตร์ พ.ค.63-ก.พ.64 - 1,000 
นางสาวทัศนีย์  
นายวิษณุ 

  3)  งานพัฒนาระบบเว็บไซต์ธีรศาสตร์ พ.ค.63-ก.พ.64 - 13,000 
นางสาวทัศนีย์  
นายวิษณุ 

  4)  งานป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 - 10,000 
นางสาวทัศนีย์ 
 นายวิษณุ 

  5)  งานบันทึกภาพกิจกรรมโรงเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 - 10,000 
นางสาวทัศนีย์  
นายวิษณุ 

  6)  งานบัตรประจำตัวนักเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 - 53,000 
นางสาวทัศนีย์  
นายวิษณุ 

  7) งานดูแลและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.63-ก.พ.64 - 329,000 
นางสาวทัศนีย์  
นายวิษณุ 

  
รวมงบประมาณงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

  - 426,000   



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 

95 

 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานทะเบียนและวัดผล 

ที่ โครงการ 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

1 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนและ
วัดผล 

พ.ค.63-มี.ค.64 - 70,000 นางศิริพร 

  1)  งานวัดผล พ.ค.63-ก.พ.64 - 15,100 นางศิริพร 
  2)  งานเทียบโอนผลการเรียน พ.ค.63-ก.พ.64 - 500 นางศิริพร 
  3)  งานทำข้อสอบ พ.ค.63-ก.พ.64 - 31,000 นางศรัณรัตน์ 
  4)  งานจัดสอบ พ.ค.63-ก.พ.64 - 11,000 นางศรัณรัตน์ 
  5)  งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา พ.ค.63-ก.พ.64 - 300 นางศิริพร 
  6) งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ค.63-ก.พ.64 - 12,100 นางศิริพร 

  รวมงบประมาณงานทะเบียนและวัดผล   - 70,000   

 
 
  
กลุ่มงานบริหารบุคคล 

ที ่ โครงการ งาน 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

1 โครงการวันกตัญญูกตเวทีคณะผู้บริหาร พ.ค.63-ก.พ.64 - 30,000 นางรังสิมา 

2 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ พ.ค.63-มี.ค.64 - 620,000 นางสาวลัดดา 
3 โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพบุคลากร พ.ค.63-ก.พ.64 - 120,000 นางสาวรุ่งอรุณ 

4 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

พ.ค.63-ก.พ.64 - 6,500 นางสาวรุ่งอรุณ 

5 โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข พ.ค.63-ก.พ.64 - 3,400 นางสาวลัดดา 
  รวมงบประมาณกลุ่มงานบริหารบุคคล    779,900   

กลุ่มงานจิตตาภิบาล 

ที ่ โครงการ งาน 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

1 โครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ พ.ค.63-ก.พ.64 - 35,000 นางสาวสุมาส 

  
1) งานกองหน้าร่าเริง/พลศีล/ยุวธรรมทูต/ 
    วาย.ซ.ีเอส 

พ.ค.63-ก.พ.64 - 2,800 นางสาวนิรัตนดา 

  2) งานค่ายเยาวชนคาทอลิก พ.ค.63-ก.พ.64 - 3,000 นางสาวสุมาส 
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  3) งานสอนคำสอน พ.ค.63-ก.พ.64 - 8,000 นายพงศ์พันธ์ 

  
4) งานพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์/ 
    วันศุกร์ต้นเดือน 

พ.ค.63-ก.พ.64 - 100 นางสาวสุมาส 

  5) งานสอนคริสต์ศาสนา พ.ค.63-ก.พ.64 - 5,000 นางสาวสุมาส 
  6) งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 13-31 พ.ค.63 - 1,500 นางสาวพนิดา  

  
7) งานสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของ  
    พระคริสตเจ้า 

2-30 มิ.ย.63 - 1,000 นางสาวสุมาส 

  8) งานวจนพิธีกรรมขอพรพระ พ.ค.63-ก.พ.64 - 100 นายพงศ์พันธ์ 

  
9) งานพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้มีพระคุณ 
    และผู้บริหารโรงเรียนที่ล่วงหลับ 

15 ต.ค.-15 พ.ย.63 - 500 นางสาวพนิดา  

  10 งานฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร  1-20 พ.ย.63 - 1,000 นางสาวสุมาส 
  11) งานสัปดาห์พระคัมภีร์ 1-20 ธ.ค.63 - 7,000 นางสาวนิรัตนดา 
  12) งานวันคริสต์มาส 15ธ.ค.63-5ม.ค.64 - 5,000 นางสาวสุมาส 
2 โครงการสนามแพร่ธรรม  พ.ค.63-  ก.พ.64 - 400 นายวิศรุต 
  1) งานข้อความพระคัมภีร์หน้าแถว  พ.ค.63-  ก.พ.64 - 100 นายวิศรุต 
  2) งานเขียนจดหมายภึงแม่พระ  พ.ค.63-  ก.พ.64 - 100 นายวิศรุต 
  3) งานเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย  พ.ค.63-  ก.พ.64 - 100 นายวิศรุต 
  4) งานออมสินมหาพรต  พ.ค.63-  ก.พ.64 - 100 นายวิศรุต 

  รวมงบประมาณงานจิตตาภิบาล   - 35,400   

งานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

ที ่ โครงการ งาน 
วันเดือนปี งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดำเนินการ รัฐบาล โรงเรียน 

1 โครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ค.63-มี.ค.64 - 5,000 นางประภาพรรณ 

2 โครงการบริหารความเสี่ยง มี.ค.63-มี.ค.64 - 2,000 นางประภาพรรณ 

3 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน มี.ค.63-มี.ค.64 - 5,000 นางประภาพรรณ 

4 
โครงการประชุมประเมินผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติงานประจำปี 

พ.ค.63-มี.ค.64 - 7,000 นางประภาพรรณ 

  
รวมงบประมาณงานประกันคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง   

- 19,000 
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รายละเอียดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ                     สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ธ.ศ.2 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 9   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ  
                                          สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4   โครงการที่  3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
หัวหน้าโครงการ   นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริมงคล  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  13 พฤษภาคม 63  -  28 กุมภาพันธ์64  
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร ์
  
1.  หลักการและเหตุผล 
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึน โดยได้รับการส่งเสริม
ความสามารถ ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดทำ 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและส่งเสริมสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เหมาะสมกับเวลาและผู้เรียน 
ความมีเหตุผล  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่น 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว พัฒนาการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น 
เงื่อนไขคุณธรรม  การเพ่งพิศสิ่งสร้าง  /  รักษ์ธรรมชาติ 
เงื่อนไขความรู้  ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ 
ระหว่างกันและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้  
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3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายด้านปริมาณ     
  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 เป้าหมายด้านคุณภาพ  
  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 

4.  การดำเนินงานและระยะเวลา    
 
โครงการ /งาน  วิธีการดำเนินงาน  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
โครงการสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
 

1.ประชุมวางแผนการดำเนินการ 
2.เสนออนุมัติโครงการ 
3.ดำเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะกรรมการ กลุ่ม 
     สาระเพ่ือวางแผนจัดงาน 
3.2มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
4.จัดงานวันวิทยาศาสตร์ 
   แห่งชาติ  เวลา12.30-13.30น. 
   -พูดประวัติความเป็นมาของวัน 
    วิทยาศาสตร์ 
   -กิจกรรมฐานต่างๆตาม   
    ระดับชั้น 
5.ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน 

   7,000 18 ส.ค.63 -นางสาวสุคนธา 
-คณะกรรมการ
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

5. งบประมาณ    7,000บาท 
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

รวบรวมและตรวจสอบ
ประมวลผลกิจกรรมจากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
-ประเมินความพึงพอใจ 
-การสังเกต 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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       - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้บุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาในกิจกรรมแต่ละฐาน 
 

 

 

 
ชื่อโครงการ    ผลิตภัณฑ์งานสาน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 – 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1              คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1              ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.3             มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการที่ 12 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ    นางดุษณีย์  ประทุมศิริ    
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13 เดือนพฤษภาคม  2563    15 เดือน กุมภาพันธ์ 2564             
สถานที่ดำเนินการ   ห้องเรียน /ลานสาน 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษาเป็นการปฏิรูปการ
เรียนรู้ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด และตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
ได้กำหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนานักเรียนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ   ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดและทักษะชีวิต บรรลุเป้าหมาย สามารถพัฒนาตนเองตามวัยและ
เต็มศักยภาพ  
 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการผลิตภัณฑ์งานสานต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2562 
ที่ผ่านมาที่ผลการจัดทำโครงการเป็นไปด้วยดีอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม โครงการนี้จึงดำเนินสานต่อข้ึนเพ่ือเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทำงานนำไปสู่อาชีพสุจริตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียน ส่งเสริมทักษะการคิด ปฏิบัติการต่อยอดพลังความคิด 
ความสามารถ และทักษะการทำงานรายบุคคลและรายกลุ่มด้วยโครงงานอย่างเป็นระบบ โรงเรียนเป็นแหล่งให้ความรู้
และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจเห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการ
ดำรงชีวิต ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงาม ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอน  กล้าตัดสินใจ รู้
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วิธีการแก้ปัญหา สามารถนำเสนอผลงาน มีแนวทางนำไปสู่อาชีพในสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ พอประมาณกับวัยผู้เรียนจากง่ายไปยากและเพ่ิมปริมาณตามลำดับ   ขั้นตอน 
ความมีเหตุผล  เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกระบวนการทำงาน และเลือกสรร 
  สิ่งที่ดีให้กับตนเองได้ นำไปสู่อาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว กระบวนการงานสานในแต่ละระดับชั้นเป็นองค์ความรู้สู่การพัฒนาตนเองและต่อยอด 
  เพ่ือการพัฒนาสู่อาชีพสุจริต ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพากเพียรและสร้างสรรค์ต่อการ  
 ประกอบอาชีพในอนาคต 
เงื่อนไขคุณธรรม  ความเรียบง่าย ความพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์งานสาน 
 
2.วัตถุประสงค์     
 1)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
               และนำเสนอผลงาน 
 2)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ  
          อาชีพสุจริต 
 3) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมให้ผู้เรียน 
 

     3. เป้าหมาย   
เป้าหมายด้านปริมาณ       

1) ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 ร้อยละ 86 ได้รับการฝึกทักษะการสานและมีผลงานของตนเองตามความสามารถ 
   ตามระดับชั้น 
2) ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 ร้อยละ 86 ได้ฝึกทักษะการทำงาน ผลิตภัณฑ์งานสาน มีผลงานจัดแสดง   
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นพ้ืนฐานของอาชีพได้ 

 

เป้าหมายด้านคุณภาพ  

   ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์และเกิดทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบเพิ่มพูนและ  

เสริมสร้างการเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่อย่างมีความสุข เข้าใจเห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดทัศนคติและ 

พฤติกรรมที่ดีงาม มีเจคติทีดีต่ออาชีพสุจริตและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

       4. การดำเนินงานและระยะเวลา    
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โครงการ งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการผลิตภัณฑ์

งานสาน 

 

 

1. วางแผนการทำการสาน 
- ป.1 การสานพดั ลาย2 (กระดาษ) 
- ป.2 การสานพดั ลาย 2 (กระดาษ) 

- ป.3 การสานกรอบรูป ลาย 2(ตอก) 
- ป.4 การสานตะกร้าทรงกลมเลก็ลายขัด

(เส้นพลาสติก) 
- ป.5 การสานตะกร้าทรงเหลี่ยมลายขัด 

(เส้นพลาสติก) 
- ป.6 การสานตะกร้าทรงกลมใหญ่ ลายขัด  

(เส้นพลาสติก) 
- ม.1 การสานตะกร้า ลายขัด  
     (เส้นพลาสติก) 

- ม.2 การสานกระเป๋า ลายขัด  
     (เส้นพลาสติก) 

- ม.3 การสานกล่องเอนกประสงค์ฝาครอบ  
ลายขัด  (เสน้พลาสติก) 

2.จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานสาน

ของแต่ละชั้น 

3.ประเมินความพึงพอใจ ผู้เรียน/ ครู    

4.สรุปงานประเมินผลงานสาน 

3,000 

งบเรียนฟรีฯ 

20 บาท/คน 

พ.ค.62- 

ก.พ.63 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. 64 

ก.พ.64 

ก.พ.64 

นางดุษณีย์ 

นายศักดิ์ชัย 

ครูการงาน 

 ป.1- ม.3 

 

 

 

5. งบประมาณ    3,000  บาท และงบประมาณเรียนฟรีฯ 20 บาท/คน 
 
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

ร้อยละ86ของผู้เรียนปฏิบัติงาน 
สานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆมีผลงาน
ของตนเองตามความสามารถตาม
ระดับชั้น 
-ป.1 การสานพัด ลาย2 (กระดาษ) 

- ประเมินผลงานผู้เรียน 
 

- ประเมินการจัดแสดงผลงาน  

  และความพึงพอใจของ  

  ผู้เกี่ยวข้อง 

-  แบบประเมินชิ้นงานสาน 
-  แบบประเมินการจัด
แสดงผลงานและความพึง
พอใจ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-ป.2 การสานพัด ลาย 2 (กระดาษ) 
-ป.3 การสานกรอบรูป ลาย 2(ตอก) 
-ป.4 การสานตะกร้าทรงกลมเล็กลายขัด
(เส้นพลาสติก) 
-ป.5 การสานตะกร้าทรงเหลี่ยมลายขัด 
(เส้นพลาสติก) 
-ป.6 การสานตะกร้าทรงกลมใหญ่ ลาย
ขัด  (เส้นพลาสติก) 
- ม.1 การสานตะกร้า ลายขัด  
(เส้นพลาสติก) 

- ม.2 การสานกระเป๋า ลายขัด 
(เส้นพลาสติก) 

- ม.3 การสานกล่องเอนกประสงค์ฝา
ครอบ ลายขัด  (เส้นพลาสติก) 

ด้านคุณภาพ 

ร้อยละ 86 ของผู้เรียนสร้างผลงานด้วย

ความคิดสร้างสรรค์และเกิดการทำงาน

อย่างเป็นระบบ 

 

         7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
- 

         8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ผู้เรียนนำทักษะท่ีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว   
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ชื่อโครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่  1   คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1              ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            1.5                                    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 4 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ            กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
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หัวหน้าโครงการ    นางพรรษา   ขันธ์เครือ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทีส่งเสริมให้
มีความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน โดยได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความรู้และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สำคัญซึ่งต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานด้าน
ผู้เรียนและมีความรู้  ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากหน่วยงานต้นสังกัด  ผลการ
ดำเนินโครงการ พบว่าผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนบางรายวิชาไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
 ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนธีรศาสตร์ จึงได้จัดทำ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระข้ึน 
 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ    - การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามศักยภาพ กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน พัฒนาตนเองจากฐานคะแนน  
                           เดิมของตัวเอง    
ความมีเหตุผล     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สำคัญซึ่งต้องรับ 
                           การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานภายนอกสมศ.         
                           โดยใชผ้ลการสอบจากการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ การประเมินระดับชาติ(o-net)   
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนดีขึ้นเป็นลำดับมีการพัฒนาอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  และเลือกใช้วิธีที่ 
                           เหมาะสม  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีส่งผลให้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 
เงื่อนไขคุณธรรม     - ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน /ความหวัง  
เงื่อนไขความรู้     - ทักษะความรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ 
  
 
 
 
2. วัตถุประสงค์     
 เพ่ือส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้านการอ่าน เขียน  คิดคำนวณ  มีทักษะ
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะจากการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ระดับชาติเพ่ิมขึ้น
สามารถผ่านเลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตรสามารถเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาอ่ืนได้ทุกคน 
 
3 เป้าหมาย   
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 เป้าหมายด้านปริมาณ     
 1) ร้อยละ  86 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการตรวจนับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนรายวิชา  รายบุคคล  รายชั้นเรียนและกลุ่มสาระจากการวัดผลและประเมินผล 
การเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ครบทั้ง 4 ครั้ง ได้แก่การทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1การสอบกลาง 
ภาคเรียนที่ 2 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และการสอบปลายภาคเรียนที่  
 2) ร้อยละ 86 ของกลุ่มสาระมีการแข่งขันภายในและภายนอก 
 3) ร้อยละ 86  ของกลุ่มสาระได้ดำเนินกิจกรรมจุดเน้นเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 เป้าหมายด้านคุณภาพ  
  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
  2)  ผลการสอบระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยรายกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 
  3)  ผลการสอบระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ50 
การดำเนินงานและระยะเวลา    

โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่ม

สาระ 

  

1.  ประชุมคณะกรรมการ 8 กลุ่มสาระ 

• ศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

• ศึกษาผลงานรางวัลที่เกิดจาก
ผู้เรียน 

• ศึกษาจุดเด่นและข้อควร
พัฒนาของกลุ่มสาระ 

• ศึกษานโยบายเพ่ือกำหนดจุด
พัฒนางานตามกิจกรรมของ
แต่ละกลุ่มสาระ 

2. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
3. กลุ่มสาระวางแผนดำเนินกิจกรรม  
  3.1 งานจุดเน้นกลุ่มสาระส่งเสริมผู้เรียน 
  3.2 งานประเมินการอ่าน เขียน และ 
       คิดคำนวณ 
  3.3 งานการสอบประเมินคุณภาพ 
        ระดับชาติ O-NET , NT, RT 
4. กำกับติดตาม 
5. สรุปและประเมินผล 
 

9,400 

 

16 พ.ค.63-20

เม.ย.64 

นางพรรษา 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.1 งานจุดเน้นกลุ่ม
สาระ 

 

1.วางแผนการดำเนินงาน 
2.กำหนดจุดเน้นกลุ่มสาระ 
3.คัดกรองผู้เรียน 
4.จัดแข่งขันภายใน 
5.ส่งแข่งขันภายนอก 
6.ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
7.กำกับ ติดตาม 
8.ประเมินผล 
9.รายงานผลการดำเนินงาน 

5,200 16 พ.ค.63-20

เม.ย.64 

นางพรรษา 

                  2.1.1งานจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
1.งานจุดเน้นเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย 
  ฝึกผู้เรียนชั้น ป.1-6 
     อ่านออกเสียง     
     อ่านจับใจความ  
     อ่านคิดวิเคราะห์   
  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
  ฝึกผู้เรียนชั้น ป.1-6  
     เขียนสะกดคำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
     คัดลายมือและเขียนสื่อสาร 
2.เตรียมความพร้อมสอบ O-NET,NT,RT 
      ผู้เรียนชั้น ป.6,ป.3,ป.1สอบ Pre  
      O-NET,NT,RT  
      ติวส์ก่อนสอบ O-NET,NT,RT 
3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
   3.1 แข่งขันภายใน 
       การแข่งขันคัดลายมือ 
       การแข่งขันเขียนคำขวัญ /เรียงความ 
       การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ 
       การแข่งขันท่องอาขยาน 
   3.2 แข่งขันภายนอก 
       แข่งขันสารานุกรมไทย ฯ 
       แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน  

650 

 

พ.ค.63 – 

เม.ย. 64 

 

 

มิ.ย.63 – 

ก.พ.64 

 

 

 

 

พ.ย.63-ม.ค.64 

 

 

ส.ค. 63 

นางจิราภร 

และครูกลุ่ม

สาระ

ภาษาไทย 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

       เครือฯ 
       แข่งขันวันการศึกษาเอกชน 
 
 
 

ก.ค.- พ.ย. 63 

 2.1.2.งานจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร ์
1.งานจุดเน้นเพิ่มผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ 
   ชั้น ป.1-6  ฝึกการคิด 
          คณิตคิดในใจ 
          คณิตคิดเร็ว 
          คิดแกโ้จทย์ปัญหา  
   ฝึกท่องสูตรคูณ 
   ป.1 อ่านสูตรคูณแม่ 2-12  ไดค้ล่อง 
   ป.2–ป.6 ท่องสูตรคูณแม2่-12 ได้คล่อง 
2.เตรียมความพร้อมสอบ O-NET 
   ผู้เรียนชั้นป.6  สอบ Pre- O-NET  
   และติวก่อนสอบ O-NET 
3.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
3.1 แข่งขันภายใน  

แข่งขันคณิตคิดในใจ 
แข่งขันคณิตคิดเร็ว 
แข่งขันคณิตโจทย์ปัญหา 

3.2 แข่งขันภายนอก 
แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน
เครือฯ 
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
แข่งขันวันการศึกษาเอกชน 

  650 

 

มิ.ย.63–เม.ย.64 

 

 

 

พ.ค.63–ก.พ.63 

 

 

 

พ.ค.63–ก.พ.64 

 

 

 

ธ.ค.63–ก.พ.64 

 

พ.ย.63-ม.ค.6   

พ.ย.63 

น.ส.ปัทมา 

ครูกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.3 งานจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้  
        วิทยาศาสตร์  
1.งานจุดเน้นเพิ่มผลสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ 
   1)  กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการทาง

650 

 

พ.ค.63–เม.ย.64 

 

 

นางสาวสุคนธา 

และครูกลุ่ม

สาระ



110 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาศาสตร์ 
ผู้เรียนชั้นป.1-6 
ฝึกทักษะขั้นการระบุปัญหา 
ฝึกทักษะขั้นการตั้งสมมติฐาน 
ฝึกทักษะขั้นการทดลอง 
ฝึกทักษะขั้นการสรุปผล 

2.    เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต 
ผู้เรียนชั้นป.6 สอบ   Pre- O-NET  
และติวก่อนสอบ O-NET 
 
 

3.   กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง 
     วชิาการ 
      การแข่งขันภายใน 
         ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   
3.2 การแข่งขันภายนอก 
        แข่งขันวันวิทยาศาสตร์   
        ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
        จังหวัดกาญจนบุรี 
        แข่งขันวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียน   
        ปากท่อพิทยาคม 
        แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน  
         เครือสังฆมณฑล 
         แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
        แข่งขันวันการศึกษาเอกชน 
 

 

พ.ค.63–ก.พ.64 

 

 

 

 

 

 

พ.ย.63-ม.ค. 64 

 

 

ส.ค.63 

 ส.ค.-พ.ย.63 

วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 2.1.4งานจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.งานจุดเน้นเพิ่มผลสัมฤทธิ์ สังคมศึกษา 
     ฝึกการวิเคราะห์ข่าว  
     ฝึกการอ่านและตั้งคำถามรายวัน  
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
   2.1 การแข่งขันภายใน 

650 

 

 

พ.ค.63–เม.ย.64 

 

     พ.ย.63 

 

นางสาว 
สุจิวรรณ 
ครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

       แข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา 
   2.2 การแข่งขันภายนอก 
แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือ 
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
แข่งขันวันการศึกษาเอกชน 
 

 
 
 
 

 2.1.5งานจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้  
     สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.งานจุดเน้นเพิ่มผลสัมฤทธิ์ สุขศึกษาและ 
    พลศึกษา 
     ฝึกการออกกำลังกายสมรรถภาพ 
     ทางกาย 
     ฝึกตั้งคำถามรายวัน 
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
   2.1 การแข่งขันภายใน 
        แข่งขันวิชาสุขศึกษา- พลศึกษา 
2.2 การแข่งขันภายนอก 
        แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน 
        เครือสังฆมณฑล 
        แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
        แข่งขันกีฬาภายนอก 

650 

 

 

 

พ.ค.63–เม.ย.64 

 

 

    

    ส.ค.63 

    พ.ย.63 

พ.ค.63–ก.พ.64 

   นายธนิต 
ครูกลุ่มสาระสุข
ศึกษา 
พลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1.6งานจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.งานจุดเน้นเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ผู้เรียนชั้นป.1-6 

ฝึกทักษะการปั้น 
ฝึกทักษะการวาดภาพระบายสี 
ฝึกทักษะการร้องเพลง 

2.กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
2.1 การแข่งขันภายใน 
   แข่งขันวาดภาพระบายสี(ไม้)  ป.1-ป.3     
   แข่งขันวาดภาพระบายสี(ชอล์ก) ป.4-ป.6    
    แข่งขันงานปั้นรูปทรงธรรมชาติ ป.1-3             

650 

 

พ.ค.63–เม.ย.64 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอลิสา

และ 

ครูกลุ่มสาระ

ศิลปะ 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

    แข่งขันงานปั้นรูปอิสระ  ป.4-ป.6 
แข่งขันร้องเพลงอิสระ ป.1-ป.3  

 แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.4-ป.6  
แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-ป.6  

1.2 การแข่งขันภายนอก 
แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน
เครือสังฆมณฑล 
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
แข่งขันวันการศึกษาเอกชน 

 

 

   พ.ย. 63 

 

 

 

 

 

 

 2.1.7งานจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การ 
       งานอาชีพ 
1.งานจุดเน้นเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การงานอาชีพ   
ผู้เรียนชั้นป.1-6 

• ฝึกสรุปบทเรียนภาคทฤษฎีก่อน
ภาคปฏิบัติ 

• ฝึกการวิจารณ์และให้คะแนนผลงาน
ของเพ่ือน/ตัวเอง 

• เน้นการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและ
นำเสนอผลงานด้วยตนเอง 

• เน้นผลงานที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย 

• เน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียน
สร้างชิ้นงาน 

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ  
    ซ้อมสอบด้วยข้อสอบเก่าปีที่ผ่านมา 
3. กิจกรรมการแข่งขันภายในภายนอก 
3.1 การแข่งขันภายใน 

• แข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ ป.1-ป.3 

• แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ ป.4-ป.6 

• แข่งขันวาดภาพ โปรแกรม MS. Paint  

650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค.63–เม.ย.64 

 

 มิ.ย-ก.ค..63 

 

 

 

 

 
 

ก.ค .63 

 

 

พ.ย.63 

 

 

 

นางดุษณีย์ 

ครูกลุ่มสาระ

การงานอาชีพ 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ป.1-ป.3 

• แข่งขันทักษะการนำเสนอ Power 
Point  ป.4 

• แข่งขันการสร้างงานเอกสาร โปรแกรม 
MS-Word  ป.5 

• แข่งขันโปรแกรม MS.Excel , Power 
Point ป.6 

3.2การแข่งขันภายนอก 

• แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือฯ 

• แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

• แข่งขันวันการศึกษาเอกชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย.63 

 

 

 

 
 
 
 

2.1.8 งานจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
1.งานจุดเน้นเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ภาษา 
   ต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 

• ท่องคำศัพท์และเขียนคำศัพท์ที่ท่อง 
       ตามระดับชั้น 

• ฝึกเขียนและพูดประโยคในการสื่อสาร 
การแนะนำตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียนและเรื่องใกล้ตัว 

ภาษาจีน  ผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 

• ร้องเพลงจีนที่ฝึกฟังได้ 1 เพลง 

• ฝึกอ่านคำศัพท์ ประโยคที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

• ฝึกเขียนอักษรภาษาจีน 
2. เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต 
       ผู้เรียนชั้นป.6 สอบ   Pre- O-NET  
       และติวเข้ม O-NET 
3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

650 พ.ค.63–เม.ย.

64 

 

มิ.ย.63 –ก.พ.

64 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย.63–ก.พ.

64 

นางสาวหนึ่ง

ฤทัย 

และครูกลุ่ม

สาระภาษาต่าง 

ประเทศ 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.1 แข่งขันภายใน 

• แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

• เขียนเรื่องจากภาพหรือจากเรื่องที่
กำหนด 

3.2 แข่งขันภายนอก 

• แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน
เครือฯ 

• แข่งขันจากเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่น 

• แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

• แข่งขันวันการศึกษาเอกชน 

 

พ.ย.63-ม.ค.

64 

 

มิ.ย.63–ก.พ.

64 

พ.ย.62 

 

 

 

 

 

 

2.2  งานประเมิน

การอ่านเขียนและ

การคิดคำนวณ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ,  
   ครูกลุ่มสาระภาษาไทย , ครูกลุ่มสาระ  
   ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ครูกลุ่มสาระ 
   คณิตศาสตร์ เพ่ือกำหนดหน้าที่ปฏิบัติ 
2. ประชุมคณะกรรมการ  เพื่อมอบหมาย 
    งานตามกิจกรรม 
3. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4. สร้างแบบประเมินการอ่าน-เขียน 
    ภาษาไทย 
5. สร้างแบบประเมินการเขียนคำศัพท์และ 
   conversation ภาษาอังกฤษ 
6. สร้างแบบประเมินการคิดคำนวณทาง 
    คณิตศาสตร์  
7.  ประชุมชี้แจงครูที่เก่ียวข้อง  
8.  กำหนดวัน เวลาที่ประเมิน 
9.  สรุปผลคะแนนการประเมินภาคเรียน 
     ที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 
10 สรุปประเมินความพึงพอใจ 

1,200 พ.ค.63-เม.ย.64 -ฝ่ายวิชาการ 
-ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
-ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่าง- 
ประเทศ 
-ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
-ครูหัวหน้าสาย
ชั้นระดับ ป.1-6 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

2.3 งานการสอบ
ประเมินคุณภาพ
ระดับชาติ O-NET,NT 
RT 

1.ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพ่ือ  
   วางแผนการดำเนินงาน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผน  
   ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.ดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด 
3.1 วิเคราะห์ผู้เรียน 
3.2 วิเคราะห์ข้อสอบ 
3.3 จัดทำเอกสาร 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ือการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ 
4. สอนเสริมผู้เรียนเพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
   ทางการเรียน 
5. การจัดสอบ Pre O-NET  
6. การจัดสอบ Pre NT 
7. จัดการทดสอบ O-NET ตามกำหนด 
    ของ สทศ. ปีการศึกษา 2563 
8. จัดการทดสอบ NT ตามกำหนดของ 
    เขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2563 
9. รวบรวมและสรุปผลการทดสอบ 
    O-NET 
10. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET 
 

3,000 พ.ค.63-มี.ค.

64 

หัวหน้าวิชาการ

และครูระดับชั้น 

ป.3และ ป.6 

 

5.งบประมาณ  9,400   บาท และ งบรัฐสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  6.การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1) ร้อยละ  86 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการวิเคราะห์ ประเมินคะแนน
สอบรายวิชา รายบุคคล  รายชั้นเรียนและกลุ่มสาระจาก

1.    ตรวจนับคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนรายวิชา 

รายบุคคล และรายชั้น 

1. แบบรายงานประเมิน
ตนเองของกลุ่มสาระ 

2. ตรวจนับคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

การวัดผล ประจำปีการศึกษา 2563 ครบทั้ง 4 ครั้ง ได้แก่
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1  การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1  การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 

2) รอ้ยละ 86 ของทุกกลุ่มสาระมีการแข่งขันภายในและ 

    ภายนอก 

3)ร้อยละ 86  ของกลุ่มสาระได้ดำเนินกิจกรรมจุดเน้นเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

และกลุ่มสาระ 

2.ตรวจรายงานการ

ประเมินผลการดำเนินงาน

กลุ่มสาระ 

3.สอบถามความพึงพอใจ 

4 สรุปการแข่งขันภายใน

ภายนอกของกลุ่มสาระ 

           

รายวิชา รายบุคคล ราย

ชั้น และกลุ่มสาระ 

3.แบบรายงาน ธศ.3 

4.สรุปรายงานผลความ

พึงพอใจ          

ด้านคุณภาพ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8กลุ่มสาระ ผ่านตามเกณฑ์ท่ี

โรงเรียนกำหนด 

 

 

 

 

 

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1) ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี   
2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
3) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)   

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี และนักเรียนมีผลงานรางวัลเป็นที่ประจักษ์ 
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ชื่อโครงการ  เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
กลยุทธ์ที่  13 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์   3.7  โครงการกิจกรรมที่  3,4   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ      
หัวหน้าโครงการ นางสาวปัทมา       คล้ำเจริญ    
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 –  กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่    โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากมาตรฐานการศึกษา  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นการประเมินผลสภาพจริงส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  มีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ มีหลักการ กำหนดเป้าหมาย และแก้ปัญหา   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด การเขียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการเรียนรู้หรือนำเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ  สามารถเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  มีวิธีการพ่ึงพาภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์  ดังนั้นการบูรณาการ

ธ.ศ.2 
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ความรู้สาระต่าง ๆ ของครูและผู้เรียน จึงเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน     แผนงาน
วิชาการโรงเรียนธีรศาสตร์  จงึได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้นี้ขึ้นเพ่ือให้ครูและผู้เรียนได้ร่วมแรง  
ร่วมใจในการนำเสนอผลงานอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   การประเมินสภาพจริง ตามศักยภาพของผู้เรียน    
เป็นการจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการและสร้างความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ                -   พอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดแสดงผลงาน 
                                       -   พอประมาณกับกำลังงานและกำลังทรัพย์   
                              -   พอประมาณกับความสามารถของผู้เรียน 
ความมีเหตุผล                     -   ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
                              -   เข้าใจปัญหาแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ถูกต้อง 
                              -   ชีแ้จง และนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี          -   มีส่วนร่วมในการแสดงออก และภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและกลุ่ม 
                              -   สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม 
เงื่อนไขคุณธรรม                  -   ความเรียบง่าย  ความพอเพียง 

-   การงาน / หน้าที่ 
-  

เงื่อนไขความรู้                    -    กระบวนการทำงาน 
                              -   วธิีสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ 
                              -   รปูแบบการสร้างองค์ความรู้สู่การนำเสนอของ 8 กลุ่มสาระ 
                     
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน     
การประเมินสภาพจริง ตามศักยภาพของผู้เรียน    เป็นการจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณา
การและสร้างความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
 
3.  เป้าหมาย 
        เป้าหมายด้านปริมาณ 
                    ผู้เรียนร้อยละ 86  ได้มีส่วนร่วมในการทำโครงงาน  และมีการนำเสนอผลงานผู้เรียน  จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานต่อชุมชนได้อย่างหลากหลาย  
 
         เป้าหมายด้านคุณภาพ         
  ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ  และการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  ความพึง
พอใจ ภูมิใจในผลงานของตนเอง  นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสังคมได้ 
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4. การดำเนินงานและระยะเวลา  
 

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการเปิดบ้าน
วิชาการคาราวาน
ความรู้ 

1.  วางแผนการดำเนินโครงการ 
2.  ขออนุมัติโครงการ 
3.  ดำเนินงาน 
  3.1  สำรวจ และรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
        สำรวจโครงงานของ 8 กลุ่มสาระ   
        สำรวจ ผลงานผู้เรียน  สำรวจ  
        ผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน 
  3.2  กำกับติดตาม ผลงานของกลุ่มสาระ  
และผลงานผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน 
4.  ดำเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่งาน 
     มหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัด 
     สังฆมณฑลราชบุรี 
5.  สรุปรายงานประเมินผล 
 

30,000 พ.ค. 63 
พ.ย. 63 
 
ต.ค. 63 
 
 
ต.ค. 63 
 
พ.ย. 63 
 
ก.พ. 64 

นางสาวปัทมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. งบประมาณ  30,000  บาท 
 
 
 
 
6.  การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้มีส่วนร่วมในการทำโครงงาน  
และมีการนำเสนอผลงานผู้เรียน   
จัดนิทรรศการแสดงผลงานต่อชุมชนได้อย่าง
หลากหลาย 
 
ด้านคุณภาพ 
1.   ร้อยละ 86  มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม       

 
-  เก็บข้อมูลผลงาน
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระ 
 
 
 
 
-   สำรวจความพึงพอใจ

 
- แบบสำรวจโครงงาน  
ผลงานแต่ละกลุ่มสาระ  
- แผงโครงงาน 
 
 
 
- แบบประเมินความพึง
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กิจกรรม ผู้เรียน พอใจ 
 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
-  โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 
-  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ  8  กลุ่มสาระ และได้ลงมือจัดทำโครงงานด้วยตนเอง  ทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ  
ภูมิใจในผลงานของตนเอง   สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสังคมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ธ.ศ.2 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 

121 

 

ชื่อโครงการ          แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ปลูกความรู้   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2561- 2565  
เป้าหมายที่  3             กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่   10           พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี  สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 – 2020     ยุทธศาสตร์     3.7    โครงการที่   3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ           นางจิราภร  พงศ์ลักษมาณา 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ          13  พ.ค. 63 – 26  ก.พ. 64 
สถานที่             ภายใน – ภายนอกโรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งเน้นให้สถานศึกษาส่งเสริม
พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี  สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือกับบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้                                                  

โรงเรียนจึงจัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ปลูกความรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน ผู้เรียน

จะได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน-ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ เป็นการเสริมการสอนโดยกระตุ้นให้

ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในบทเรียน สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการกับเนื้อหาวิชาต่างๆอย่างสนุกสนาน เข้าใจ

ง่ายจนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อไป 

การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ -พอประมาณในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
ความมีเหตุผล - อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี -เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมคุ้มค่าในการเรียนรู้ 
เงื่อนไขคุณธรรม : ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้แบ่งปันความรู้ ความดี ความรัก 
เงื่อนไขความรู้  : ความรู้ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น 
 

 

 

 

2. วัตถุประสงค์ 
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1.  เพ่ือสร้าง และพัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
2.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

3. เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ 

1) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น 

2) ร้อยละ 86  ของผู้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่  3 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระที่ผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้ามวิชาการแบบบูรณาการ 

3) ร้อยละ  86  ของกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิ่น 

4) มีและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการเรียนการสอนเป็น
สารสนเทศ 

     ด้านคุณภาพ 

กลุ่มสาระใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน  ภายนอก  ภูมิปัญญาได้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  

เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนได้รับความรู้  ความสนุกสนานในการเรียน  มีความพึงพอใจใน

กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญา 

4. การดำเนินงานและระยะเวลา 
โครงการ/งาน  วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิ

ปัญญา ปลูกความรู้ 

1.งานทะเบียนแหล่งเรียนรู้

ภายใน – และภายนอก 

 

 

1.ประชุมคณะกรรมการโครงการ 

2.รวบรวมแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก 

จัดทำทะเบียน 

3.ประกาศแหล่งเรียนรู้ภายใน-นอก  ให้

บุคลากร ทุกกลุ่มสาระเพื่อการนำไปใช้ 

4.จัดทำตารางวิเคราะห์การใช้แหล่งเรียนรู้ใน

แผนการจัดการเรียนรู้ 

5.จัดทำแบบบันทึกข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ใหค้รูผู้สอนทุกกลุ่มสาระบันทึกการใช้แหล่ง

เรียนรู้ 

-  5,000 

งบเรียนฟรีฯ

20 /คน/ป ี

 

 

13พ.ค.63 

13-29พ.ค.63 

 

29พ.ค.63- 

2 มิ.ย..63  

 

   19 ก.พ.64 

   

 

นางจิราภร 
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โครงการ/งาน  วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6.สรุปรายงานประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้

ภายใน-นอก 

7.รวบรวมข้อมูลการใชจ้ัดทำสารสนเทศ 

                                                                                   

25 ก.ย.63 

2.งานวันภูมิปัญญา ปลูก

ความรู ้

 

1.วิเคราะห์แผนการเรียนรู้กำหนดภูมิปัญญา 
2.จดหมายเชิญภูมิปัญญา 
3.ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญา   
  ระดับชั้น  ป. 1 - ม.3 
4.ประเมินความพึงพอใจภูมิปัญญา ปลูก 
  ความรู้ ระดับชั้น  ป. 1 - ม.3 
5.รวบรวมข้อมูล จัดทำสารสนเทศ 
6. สรุปรายงานประเมินผล 

34,760 มิ.ย 63 -ก.ย.63 

มิ.ย. 63 ม.ค.64 

มิ.ย. 63 ม.ค.64 

19 ก.พ.64 

26 ก.พ.64 

นางจิราภร 

 

 

5. งบประมาณ  5,000  บาท  และ งบอุดหนุน 20  บาท/คน  
6. การประเมินผลโครงการ / งาน /กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 

ด้านปริมาณ 

1. มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน  ภายนอก  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงพอ 

2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียน  ได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายใน  ภายนอก  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และวิทยากรท้องถิ่นเกิดแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้ต่อไป 

3. ร้อยละ  86  ของกลุ่มสาระที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยวิทยากรท้องถิ่น 

4. ร้อยละ 86 ของ ผู้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่ผ่านการ
วิเคราะห์   
ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนได้รับความรู้ความสนุกสนานในการเรียน 

 

1. ตรวจสอบแบบสำรวจข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

2. ตรวจสอบแบบวิเคราะห์
สอดคล้องแผนการจัดการ
เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
 

3. ตรวจสอบแบบบันทึกการใช้
ข้อมูล 

 

4. ตรวจสอบแบบบันทึกการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

 

 

1. แบบสำรวจแหล่งเรียนรู้    
ภูมิปัญญา 

2. ตารางวิเคราะห์ความ
สอดคล้องแผนการ
จัดการเรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา 

3. แบบบันทึกการแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา 
 

4. แบบบันทึกการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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มีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้การสร้าง

นวัตกรรม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตรวจสอบแบบสำรวจ/สอบถาม 

ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        อบต. / เทศบาล /กลุ่มแม่บ้าน/ ชุมชน / วิทยากรให้ความรู้ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผู้เรียนได้รับความรู้จากครูภูมิปัญญาในแต่ละหัวข้อและเกิดแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้  มีทัศนคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต ในอนาคต        

 

 

ชื่อโครงการ    ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ 1    ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.5    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ    นางปทิตตา   พงษ์ศิริ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13  พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร ์
 

1. หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ

สังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อ

สังคม สามารถจัดการตนเองได้ นำความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติ  ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ

ธ.ศ.2 
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ทำงาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขใน

ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด

ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมี

ส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ด ีความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน 

การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ ส่งเสริมให้

ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึง

ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ ต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ  

 

 

 

 

การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกศึกษาตามความถนัด ความสนใจของตนเอง 
ความมีเหตุผล  การเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก 
                               ของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
                               อันพึงประสงค์ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักสิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนด 
                               เป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม 
เงื่อนไขคุณธรรม  ความเรียบง่าย ความพอเพียง  และความสุภาพถ่อมตน 
เงื่อนไขความรู้  ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้อย่างรอบด้านตามความถนัดและความสนใจ 
2.  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เที่ยงตรง  และเกิดความเชื่อม่ัน 
 

3.  เป้าหมาย   

เป้าหมายด้านปริมาณ     



126 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

1) ผู้เรียนร้อยละ  86 เข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่  กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมเพ่ือสังคม และ
สาธารณประโยชน์  ตามเกณฑ์การประเมิน  ระดับผ่าน 
เป้าหมายด้านคุณภาพ  
         ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต
ทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม  
         ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา 
การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์  
         ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
         ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  

4.  การดำเนนิงานและระยะเวลา    
โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
งานกิจกรรมแนะแนว 
งานกิจกรรมนักเรียน 
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด 
2.2 กิจกรรมชมรม 
งานกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
เสนออนุมัติโครงการ 
ดำเนินงาน 
กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม 
ประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
ตรวจสมุดบันทึกการจัดกิจกรรม 
และบันทึกผลการตรวจทุก
สัปดาห์ 
สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
 

900 13 พ.ค. 63 

 

13 พ.ค. 63 

พ.ค. 63-ก.พ. 64 

พ.ค.63-ก.พ.64 

 

ก.พ.64 

นางปทิตตา 

 

นางปทิตตา 

นางปทิตตา 

และ 

ครูผู้สอน 

 

นางปทิตตา 

 

5.  งบประมาณ 900  บาท 
 
6.  การประเมินผลโครงการ/งาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ     

     ผู้เรียนร้อยละ  86 เข้าร่วมและผ่านการประเมิน

 

- ตรวจสอบสมุด
ประเมินผลกิจกรรม 

 

- สมุดประเมินผล
กิจกรรม 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 

127 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ด้านคุณภาพ  

1) ผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ
คิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้ าหมาย 
วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถ
ปรับตน ได้อย่างเหมาะสม  

2) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ       ผู้ตามที่
ดี ความรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน การรู้จัก
แก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล 
การช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์  

3) ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ 

4) ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น  

 

- ประเมินความพึงพอใจ 

 

- แบบประเมินความ   
พึงพอใจ 

 

7.  หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชุมชนใกล้โรงเรียน และชุมชนใกล้บ้านผู้เรียน 

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ  และมีคุณลักษณะตามท่ีสังคมต้องการ 
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.  

ชื่อโครงการ   ทัศนศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่10   พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่  3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
หัวหน้าโครงการ   นางปทิตตา   พงษ์ศิริ 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  13  พฤษภาคม  -   31 สิงหาคม   2563 
สถานที่ดำเนินการ   ภายนอกโรงเรียน 
  

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน มุ่งเน้นการใช้แหล่งความรู้มี
ความสำคัญในกระบวนการการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน  เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริงการจัดการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ หน่วยงานองค์กร สถานประกอบการ ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซึ่งผู้เรียนผู้สอนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือเรื่องที่สนใจได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติ
และท่ีมนุษย์สร้างขึ้นชุมชนและธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถค้นพบความรู้ได้ไม่รู้จบทำให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญประสบความสำเร็จตามแนวคิดแนวทางการจัด
การศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ   โรงเรียนจึงจัดโครงการทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้มีสมาธิในการ
เข้าร่วมกิจกรรม  จัดการเรียนรู้จากแหล่งรู้ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละชั้น
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ       - เลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต้องใช้อย่าง 
   เหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอกับงบประมาณท่ีได้รับ 
ความมีเหตุผล         - การปลูกฝัง และส่งเสริมประสบการณ์แต่สิ่งที่ดีให้กับเด็ก  มีทักษะชีวิต  บูรณาการ 
   การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง และ การแสวงหา 
   ความรู้ด้วยตนเองในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นรากฐานภูมิคุ้มกันที่ม่ันคง ในการเจริญเติบโต
   ต่อไป 

ธ.ศ.2 
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - รู้จักการวางแผนในการไปทัศนศึกษาอย่างรอบคอบและเรียบร้อย 
เงื่อนไขคุณธรรม           -  ความรอบคอบในการพิจารณาดำเนินการ  ไตร่ตรอง ด้วยเหตุผล      
                                  เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า 
   - ความกล้าหาญ กล้าคิดกล้าถามเพ่ือหาข้อมูลให้กับตนเอง 
   - ความมัธยัสถ์ วางแผนการใช้เงินอย่างประหยัดและเหมาะสม 
   - ความเรียบง่ายความพอเพียงในการไปทัศนศึกษา 
   - ความยุติธรรมเคารพในกติกา  กฎระเบียบ  ตรงต่อเวลา  เป็นระเบียบเรียบร้อยในการ  
                                 ไปทัศนศึกษาแต่ละครั้ง 
เงื่อนไขความรู้          - ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ได้ไป 
                                ทศันศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 
3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายด้านปริมาณ     
  1) ผู้เรียนร้อยละ 86 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  มีผลงานการไปทัศนศึกษานอก 
                         สถานที ่ และสะท้อนองค์ความรู้ได้ระดับดี 
           เป้าหมายด้านคุณภาพ  
  ผู้เรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่แปลกใหม่ทำให้เกิดองค์ความรู้  เรียนรู้ร่วมกันเป็น   
                     กลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 
4.  การดำเนินงานและระยะเวลา    
โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 
ทัศนศึกษา 
 
 
 
 

1.ประชุมหัวหน้าระดับชั้นวางแผน  
  กำหนดสถานที่ทัศนศึกษา 
  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2. สำรวจเส้นทาง ติดต่อวิทยากร 
   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดทำคำสั่งมอบหมายการ

ปฏิบัติงานแจ้งคณะครูผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบและทำความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ตามคำสั่ง 

4.  แจกจดหมายประชาสัมพันธ์ 

งบเรียนฟรี ฯ 
(ประถม160/คน) 
(มัธยม 360/คน) 
 
 
 

13 พ.ค. 63 
 
 
18 พ.ค. 63 
15-30  มิ.ย. 63 
 
7 ก.ค. 63 
 
9 ก.ค. 63 
 

นางปทิตตา 
และหัวหน้า 
สายชั้น 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    ผู้ปกครอง/ผู้เรียนทราบ 
5.  นัดหมายผู้เรียนเกี่ยวกับ 
    กำหนดการระเบียบวินัย  
    การแต่งกายและกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
6.  กำหนดวันทัศนศึกษาดังนี้ 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
9)  สรุปรายงานประเมินผล 
 

 
10 ก.ค. 63 
 
15 ก.ค. 62 
 
20 ก.ค. 63 
21 ส.ค. 63 
22 ก.ค. 63 
31 ส.ค.63 
 

5.  งบประมาณ  5,000  บาท 
 
6.  การประเมินผลโครงการ/งาน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ 86 เข้าร่วมโครงการทัศน
ศึกษานอกสถานที่ มีผลงานการไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่  และสะท้อนองค์
ความรู้ได้ระดับดี 
 
ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนได้รับความรู้  และประสบการณ์
ตรงที่แปลกใหม่ทำให้เกิดองค์ความรู้  
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 

 
สำรวจจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม และการจัดทำชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจและ ความรู้ที่
ได้รับ 

 
- ภาระงาน 
 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 

 
7.  หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      -  สถานที่ที่ไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
       -  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงโดยการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการไปทัศนศึกษา 
นำมาประยุกต์ใช้อย่างมีความสุข 

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 

131 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ    วันแห่งความภาคภูมิใจ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่  1   คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2    ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
            2.4    มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4  โครงการที่  3  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวอลิสา  กุดาศรี 
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที่ดำเนินการ   ลานโดม โรงเรียนธีรศาสตร ์
 

1.หลักการและเหตุผล 

ธ.ศ.2 
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 การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ มีผลงาน ผลการเรียนรู้ และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม ตลอดจนได้สร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ที่ทำความดี 
                โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทำโครงการวันแห่งความภาคภูมิใจข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา                  
เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เป็นคนเก่งคนดี 
 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ยกย่อง  เชิดชู  และให้เกียรติบัตรแก่ผู้ที่เป็นคนเก่ง  คนดี  เวลาในการจัดเหมาะสม     
ความมีเหตุผล  ยกย่องผู้ทำความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นคนดีและเป็นแบบอย่างได้          
เงื่อนไขคุณธรรม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น 
                                ในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ความกตัญญู ความรัก  ความเมตตา 
                                และการแสดงความยินดีเป็นหนึ่งเดียวกัน 
เงื่อนไขความรู้  ผู้เรียนรู้วิธีการประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้เรียนรู้เกณฑ์การประเมิน 
                               แฟ้มพัฒนาผู้เรียน 
2.วัตถุประสงค์     
         เพ่ือส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้านการอ่าน  เขียน คิดคำนวณ มีทักษะ
กระบวนการคิด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหา พัฒนาทักษะจากการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระ ระดับชาติ เพิ่มขึ้น สามารถผ่านเลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตรสามารถเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาอ่ืนได้ทุกคน 
 
 
 
3.เป้าหมาย   
         ด้านปริมาณ       
  ร้อยละ 86 ของผู้เรียน ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยม อันพึงประสงค์ การบำเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตามเกณฑ์ 
         ด้านคุณภาพ  
  ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและความสำเร็จของตนเอง 
 
4.การดำเนินงานและระยะเวลา    
โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
โครงการวันแห่ง
ความภาคภูมิใจ 
 
 

1.ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการ
จัดกิจกรรมวันแห่งความ
ภาคภูมิใจ 
2. เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม 

30,000 พ.ค.-มิ.ย.63 
 
 
พ.ค.-มิ.ย.63 

นางสาวอลิสา 
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3. รวบรวมรายชื่อนักเรียน และผู้
ได้รับรางวัล 
  - เรียนดีรายวิชา 
  - คนดีศรีธีรศาสตร์ 
  - ทุนการศึกษา 
  - ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับ
โรงเรียน 
4. จัดทำโล่  และเกียรติบัตร 
5. ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง
และผู้บำเพ็ญ  ประโยชน์ให้กับ
โรงเรียนมาร่วมงาน 
6. ออกคำสั่ง และแจ้ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 
7. ดำเนินกิจกรรมตามวัน  และ
เวลาที่กำหนด 
   - ตกแต่งสถานที่และบริเวณ
โดยรอบให้สวยงาม 
   - ซ้อมพิธีการ(ครูและนักเรียน
ทุกระดับชั้น) 
8. ประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าร่วม กิจกรรม 
9. สรุป  รายงานประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 

ม.ค.-ก.พ.64 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.64 
ม.ค.64 
 
 
ม.ค.64 
 
9 ก.พ.64 
 
 
 
 
 
ก.พ.64 
 
ก.พ.64 
 

 
 
 
5.งบประมาณ  30,000 บาท 
 
6.การประเมินผลโครงการ/งาน 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
  1.ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้เข้ารับการ
คัดเลือกในการรับรางวัลเรียนดี  

 
- คัดเลือก 
จากผลคะแนนสอบ  

 
- แบบประเมินแฟ้มพัฒนา
ผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ทุนการศึกษาและผู้บำเพ็ญประโยชน์
ให้กับโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
   2.ร้อยละ 86 ของผู้เรียน ครู และ
ผู้ปกครอง มีความสุข ภาคภูมิใจใน
ความสำเร็จของนักเรียน และพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ   

- รวบรวมข้อมูล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

- แบบบันทึกผลรายการแข่งขัน
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
- แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ผู้เรียน 
- ผลคะแนนสอบกลางภาคและ
ปลายภาคเรียนที่ 1  
 

 

7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

 1. ชมรมผู้ปกครอง  มอบทุนการศึกษา 

       2. อปพร.  หมู่  16  และหมู่  17  ตำบลท่าผา  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ธ.ศ.2 
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ชื่อโครงการ    ครูจิตอาสา Volunteer Teachers   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่    11    พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการที่ 4  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ    นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13 พฤษภาคม 2563 – 20 กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความคิดให้กับเยาวชนของประเทศ โดยเฉพาะ

ในโลกของศตวรรษท่ี 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคิดค้นพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ ๆ การอ่านและการรู้หนังสือ (Reading & Literacy)นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้จาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต  มีผู้เรียนจำนวนไม่

น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือในขณะเรียนตั้งแต่การอ่านออก  เขียนได้  การคิดคำนวณ และการสื่อสาร ที่ช้ากว่าคน

อ่ืนๆด้วยเกิดจากหลายสาเหตุ และเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล หากแต่โรงเรียนและครูได้สังเกตความผิดปกติ 

และวิเคราะห์คัดกรองผู้เรียนก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้  โรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความสำคัญ มีความตระหนักและ

ร่วมมือรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  จึงได้จัดทำโครงการครูอาสา Volunteer Teachers ขึ้น  

โดยร่วมมือ  ร่วมแรง ร่วมใจช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนช้า  หรือ ต้องกำกับติดตามเป็นพิเศษ   

โดยเร่งรัดพัฒนาการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร  และกำกับพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในขณะเรียน เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้จากสาระวิชาที่

เรียน ไปสู่การเรียนรู้ สาระอ่ืนๆ  เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนในแต่ละวัน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ          คณะผู้บริหารและครูให้ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มพิเศษที่จำเป็นต้องดูและเป็นพิเศษ           
                               ด้วยความเมตตา  และอดทน  เอาใจใส่ดูแล  เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มพิเศษนี้เรียนได้ทัน 
                               เพ่ือนและมีผลการเรียนดีขึ้น 
ความมีเหตุผล  ผู้เรียนกลุ่มพิเศษที่จำเป็นต้องดูแล เอาใจใส่ เป็นพิเศษ เพ่ือจะได้เรียนได้ทันเพ่ือน 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยง การ 
                               จัดการเรียนรู้จากสาระวิชาที่เรียน ไปสู่การเรียนรู้ สาระอ่ืนๆ ได้ 
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เงื่อนไขคุณธรรม  ความรัก  ความเมตตา และจิตสาธารณะ 
เงื่อนไขความรู้  วิธีการช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มพิเศษเรียนอ่อนตามความต้องการในแต่ละรายวิชา 
2. วัตถุประสงค์     

1) เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนที่อ่อน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยง การจัดการ
เรียนรู้จากสาระวิชาที่เรียน ไปสู่การเรียนรู้สาระอ่ืนๆและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

2) เพ่ือพัฒนานวัตกรรม ( โปรแกรมครูจิตอาสา) การสอนอ่านสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ 

3) เป้าหมาย   
เป้าหมายด้านปริมาณ       

1)   ร้อยละ 86  ของผู้เรียนกลุ่มพิเศษของโครงการได้รับการดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียนรู้ 
และมีพัฒนาการดีขึ้น    

2)   โปรแกรมบันทึกผลการอ่านมีการพัฒนาการใช้ให้สะดวก และรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           เป้าหมายด้านคุณภาพ  

              1) คณะผู้บริหารและครู  ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มพิเศษที่จำเป็นต้องดูและเป็นพิเศษด้วยความสมัคร

ใจ  ด้วยความเมตตา  และอดทน  เอาใจใส่ดูแล  ส่งผลให้ผู้เรียนกลุ่มพิเศษนี้เรียนได้ทันเพ่ือนและมีผลการเรียนดีขึ้น           

4.  การดำเนนิงานและระยะเวลา    

โครงการ งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการครูจิตอาสา  
Volunteer Teachers 
                
 

1.วางแผนการดำเนินโครงการ 
2.ขออนุมัติดำเนินการ 
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4.ปรับปรุงโปรแกรมบันทึกระบบ 
   ความช่วยเหลือผู้เรียน 
5. สำรวจนักเรียนที่ต้องการความ 
   ช่วยเหลือด้านการอ่านเป็นพิเศษ 
6.ผู้บริหารและครูลงชื่อสมัครใจ 
  ช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
7.จัดชั้นเรียนและเด็ก 
8.คณะผู้บริหารและครูลงสนามช่วย 
  ผู้เรียน 
9. ประเมินติดตามการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าของผู้เรียน 
10. พบผู้ปกครองในกรณีที่ต้องการ

     3,000 13 พ.ค.63 

พ.ค.63 

มิ.ย.63 

พ.ค.-มิ.ย.63 

มิ.ย.63 

มิ.ย.63 

มิ.ย.63-ก.พ.64 

ต.ค.63,ก.พ.64 

 
 

นางประภาพรรณ 
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ส่งต่อหรือให้การรักษาโดยแพทย์ 
11. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

20 ก.พ.64 

 
5.  งบประมาณ   3,000  บาท 
 
 
 
 
6.  การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1) ร้อยละ 86  ของผู้เรียนกลุ่มพิเศษ
ของโครงการได้รับการดูแลให้ความ
ช่วยเหลือในด้านการเรียนรู้และมี
พัฒนาการดีขึ้น 

 
 

2) โปรแกรมมีการพัฒนาให้สามารถ
บันทึกผลการช่วยเหลือได้อย่าง
ประสิทธิภาพ    

ด้านคุณภาพ 

1)   คณะผู้บริหารและครู  ให้ความ

ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มพิเศษที่

จำเป็นต้องดูและเป็นพิเศษด้วยความ

สมัครใจ  ด้วยความเมตตา  และ

อดทน  เอาใจใส่ดูแล  ส่งผลให้ผู้เรียน

กลุ่มพิเศษนี้เรียนได้ทันเพ่ือนและมีผล

การเรียนดีขึ้น 

 

ตรวจนับจำนวนผู้บริหารและ

ครูที่อาสาดูแลนักเรียน 

จำแนกผู้เรียน/จัดกลุ่มตามวิชา

ที่ต้องการความช่วยเหลือ 

ติดตามผลการรายงานหลังการ

ให้ความช่วยเหลือนักเรียนใน

รายชั่วโมง และผลการสอบ 

 

สอบถามความพึงพอใจ 

 

 

-แบบลงชื่อครูอาสา 

-แบบคัดกรองผู้เรียนและสรุป 

 รายงานจากครูสายชั้น 
 

โปรแกรมระบบครูอาสา 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 7.  หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

คณะผู้บริหาร   คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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 8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ปกครองนักเรียน  และชุมชน  มั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากการดูแลช่วยเหลือบุตรให้สามารถ

เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและหลักสูตร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตราฐาน/เป้าหมายที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่   5                         ส่งเสริมสนบัสนุนการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนา
วิชาการ 
                                                    ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการ 
                                                    อย่างเป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 1  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ   
หัวหน้าโครงการ    นางสาวสุธีรา   เตี้ยมเครือ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   16  มีนาคม  2563 –28  กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 

2553 กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า

ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด   กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพอย่างรอบด้าน  ทุกกลุ่มเป้าหมาย   จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด

ธ.ศ.2 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 

139 

 

ของผู้เรียน   โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   ฝึกทักษะกระบวนการคิด   จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริง สอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม   เศรษฐกิจ   การเมืองและ

การปกครองส่วนทองถิ่น/ภายในประเทศ  ขานรับการเป็นประชาชนของอาเซียน และก้าวสู่บริบทการศึกษาไทย 4.0  

 โรงเรียนธีรศาสตร์ตระหนักถึงการจัดบริบทการศึกษาสำหรับผู้เรียนพร้อมรับ การศึกษาไทย 4.0 ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านทั้งหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง  จึงจัดทำ

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถม  โดยการจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้รองรับการพัฒนา ยุค 4.0 

ตลอดจนการไปใช้บริหารขับเคลื่อนงานวิชาการของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่ 
            จำเป็นในการดำเนินชีวิตผ่านมวลประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่เน้น 
             คุณภาพของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ในยุคการเปลี่ยนแปลง 4.0  อย่างเหมาะสมกับบริบท 
             ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
ความมีเหตุผล              การจัดการศึกษาเพ่ือผู้เรียนให้มีพัฒนาการ  มีคุณภาพที่ดีรอบด้านและทั่วถึงจำเป็นต้องมี
   การวางแผนอย่างรอบคอบ  บนฐานข้อมูล และบริบทที่แตกต่าง สอดคล้องแผนการศึกษา   
                               ชาติ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551  (ฉบับ  
                               ปรบัปรุง 2560 ) และโปรแกรมการเรียนอย่างหลากหลาย  มีประสิทธิภาพ  ตามความ 
                               พรอ้มด้านต่าง ๆส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เมื่อจบ 
                               หลกัสูตรสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
เงื่อนไขคุณธรรม           การปฏิบัติต่อสังคมด้วยความรัก  ความซื่อสัตย์  ความยุติธรรม และเป็นหนึ่งเดียวกัน 
เงื่อนไขความรู้              การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   และ ระบบงานวิชาการ  

 
2.  วัตถุประสงค ์    
        2.1  เพื่อการวางแผนบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ 
         ศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับบริบทการศึกษาไทย 4.0 ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียน อย่างมี     
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         ประสิทธิภาพ 
        2.2  เพื่อการบริหารจัดการงานวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน  ให้บุคลากรครูสามารถปฏิบัติงานตาม  
         บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 
3.  เป้าหมาย   
       เป้าหมายด้านปริมาณ  
        1)  เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เน้นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน  ให้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 และจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม อย่างมีประสิทธิภาพ      
        2)  เพ่ือการบริหารจัดการงานวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน  ให้บุคลากรครูสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ส่งผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
       เป้าหมายด้านคุณภาพ  
 1)  เพ่ือบุคลากรครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรและผู้เรียน ได้จบหลักสูตร  อย่างมี
คุณภาพ  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และสามารถบูรณาการไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  การดำเนินงานและระยะเวลา    
โครงการ /งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพงาน

บริหารวิชาการและ

หลักสูตร 

1. วางแผนการดำเนินงาน 
2. เสนอโครงการขออนุมัติ 
3. การดำเนินงาน 
3.1  สำรวจวิเคราะห์นโยบายวิสัยทัศน์  

อัตลักษณ์  และสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ความต้องการของชุมชน 
และผู้ปกครอง 

3.2  จัดหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับ 
      การเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
      หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง 

9,000 มี.ค.63- ก.พ. 64 
 
 
มี.ค.63 
 
 
 
มี.ค.63 
 
 

นางสาวสุธีรา 

นางพรรษา 
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โครงการ /งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
      (ฉบับปรับปรุง 2560 )   
3.3  จัดทำโครงสร้างหลักสูตร   
      สถานศึกษา 
3.4  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
3.5  ทบทวนระเบียบการวัดและ

ประเมินผลการเรียนเกณฑ์การ
ตัดสินจบหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 

3.6  ดำเนินการจัดซื้อ แบบเรียน 
      ตามนโยบายรัฐ ฯ 
3.6  จัดวางตัวบุคลากรด้านการสอน 
3.7  ดำเนินการรับนักเรียนเข้าใหม่ 
3.8  แต่งตั้งคณะกรรมการและ 
      อนุกรรมการดำเนินงานด้าน 
      วิชาการ 
3.9  จัดตารางสอนรายชั้น  รายคน 
3.10 ทำโครงการส่งเสริมพัฒนา 
       คุณภาพการเรียนการสอน 
3.11 ประชุมนิเทศ กำกับติดตามการ 
       ปฏิบัติงาน 
4. สำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
   นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
5.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อ 
    ผู้บริหาร 
 

 
 
มี.ค.63- เม.ย.63 
 
มี.ค.63-เม.ย. 63 
มี.ค.63-เม.ย. 63 
 
 
 
มี.ค.-เม.ย.63 
 
มี.ค.-เม.ย.63 
พ.ย..62- พ.ค.63 
มี.ค.63 
 
 
มี.ค.-เม.ย.63 
16-30  พ.ค.62 
 
พ.ค.63-ก.พ.64 
 
ม.ค.64 
 
ก.พ.64 
 

 

5.  งบประมาณ  9,000  บาท 
6.  การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ   
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง เน้นการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน  ให้มีทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 และจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   
2)  การบริหารจัดการงานวิชาการด้าน
หลักสูตรและการสอน  ให้บุคลากรครู
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ   
ด้านคุณภาพ 
1)    บุคลากรครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนตามโครงสร้างหลักสูตรและผู้เรียน ได้
จบหลักสูตร  อย่างมีคุณภาพ  มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และสามารถ
บูรณาการไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

-ตรวจสอบหลักสูตร 
 สถานศึกษา 
 
-ตรวจสอบระบบการ 
 บริหารงานวิชาการ   
 
 
-สำรวจ 
-สอบถาม 

-ตารางตรวจสอบองค์ประกอบ 
 หลักสูตรสถานศึกษา 
 
- ตารางตรวจสอบระบบงาน 
 
 
 
-แบบสำรวจ   
-แบบสอบถาม 

 

7.  หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
              ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี       ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี 
              คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนธีรศาสตร์      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    การจัดการศึกษาของโรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ตามความ

ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 
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ชื่อโครงการ    ส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู้ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
กลยุทธ์ที่    9    ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ 
                                                    สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 2  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
หัวหน้าโครงการ    นางสาวสุธีรา   เตี้ยมเครือ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   16  มีนาคม  2563 – 20  กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
  
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 
2553 กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด   กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ   จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน   โดยคำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล   ฝึกทักษะกระบวนการคิด   จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สอดคลอง
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม   เศรษฐกิจ   การเมืองและการปกครองภายในทองถิ่น  
ภายในประเทศ  การเป็นประชาชนของอาเซียน  และ ประเทศไทยยุค 4.0 
 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอน และ
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ตามวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active  Learning    
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น 
                                ในการดำเนินชีวิต  ผ่านมวลประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยครูผู้สอนที่  
                                มคีุณภาพเป็นครูมืออาชีพ  

ธ.ศ.2 
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ความมีเหตุผล               กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ต้องมีมาตรฐาน  มีระบบที่ทำให้ครู 
                                มองเห็นขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการสอนในแต่ละปี   
                                สามารถจัดการการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีองค์ประกอบเอื้อต่อการ 
   จัดการเรียนรู้  
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ความพร้อมด้านต่าง ๆส่งผลให้นักเรียนประสบ
ความสำเร็จในการเรียน ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เมื่อจบหลักสูตรสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
เงื่อนไขคุณธรรม ความรับผิดชอบ  ความคุ้มค่า  มีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยความรัก ความยุติธรรมและ   
                     เป็นหนึ่งเดยีวกัน 
เงื่อนไขความรู้     การบริหารงานวิชาการ และหลักสูตร   Flowchart  ระบบเรียนรู้ 
2.  วัตถุประสงค์     

1) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบการเรียนการสอน ที่เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมภาระงานการสอนของครู  
อำนวยความสะดวกให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความ    

สนใจและความถนัดของผู้เรียน 

3.  เป้าหมาย   
          เป้าหมายด้านปริมาณ       
           1)  ร้อยละ 86 ของครูผู้สอนทุกรายวิชา มีความรู้เข้าใจระบบงานการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
สามารถปฏิบัติงานการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วน แต่หลากหลายวิธีตามธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           เป้าหมายด้านคุณภาพ  
            1)  ระบบเรียนรู้  อำนวยความสะดวกให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคล้อง
กับ  ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ครอบคลุมภาระงานการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4.  การดำเนนิงานและระยะเวลา    
โครงการ งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพงาน

ระบบเรียนรู้  

1. วางแผนจัดทำโครงการ 
2.  เสนอขออนุมัติ 
3.  ดำเนินงาน 
3.1  ทบทวนการออกแบบระบบ 
3.2  ปรับปรุงนำไปใช้ 
3.3  ประชุมนิเทศชี้แจงครูผู้สอน 
3.4  จัดทำเอกสารมาตรฐานการ 
      ปฏิบัติงานตามระบบ 
-แบบฟอร์มวิเคราะห์หลักสูตร 
-แบบโครงการสอน กำหนดการสอน 

งบโรงเรียน 

10,000 บาท    

     และ 

งบเรียนฟรี 15 

ปีจากรัฐบาล 

 

มี.ค.63-ก.พ. 64 
 
 
มี.ค.63 
 
16 มี.ค.63 
มี.ค.63 
 
 
 

นางสาวสุธีรา 

นางพรรษา 
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โครงการ งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

-แบบบันทึกผลการวิเคราะห์   และ 
 คัดกรองผู้เรียน 
-แบบบันทึกการช่วยเหลือผู้เรียน 
-แบบการเขียนแผนการสอน 
-แบบบันทึกหลังสอน 
-แบบรายงานการใช้สื่อการสอน 
-แบบบันทึกการประชุมนิเทศภายใน 
-แบบวิจัยในชั้นเรียน 
-แบบรายงานประเมินตนเองต่อ    
 ผู้บริหาร 
3.5  จัดทำปฏิทินการส่งงานตามระบบ 
3.6  นิเทศกำกับติดตาม 
3.7  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
มี.ค.63 
 
พ.ค.63 
พ.ค.63-ก.พ.64 
เม.ย..64 

5.  งบประมาณ   
- งบโรงเรียน 10,000  บาท 
- งบเรียนฟรี 15 ปีจากรัฐบาล 

 
6.  การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 86 ของครูผู้สอนทุกรายวิชา มี
ความรู้เข้าใจระบบงานการจัดการเรียนรู้
อย่างชัดเจน 
ด้านคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ครบถ้วน แต่หลากหลายวิธีตาม
ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้   โดย
อาศัยระบบการเรียนการสอน(ระบบ
เรียนรู้)  เป็นมาตรฐาน  

 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ 
 
 
 
-สำรวจ 
-สอบถาม 

 
- ตารางตรวจสอบ 
 
 
 
-แบบสำรวจ   
-แบบสอบถาม 

 

7.  หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล    ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีระบบการบริหารงานวิชาการท่ีดีส่งผลให้ครูปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน และ พัฒนา

ผู้เรียนไดอ้ย่างเป็นระบบมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ    พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่  5    ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนาวิชาการ 
                                                    ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการ  
                                                     อย่างเป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 3  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ   
หัวหน้าโครงการ    นางสาวสุธีรา   เตี้ยมเครือ 
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   16  มีนาคม  2563 – 20 กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1.  หลักการและเหตุผล 

ธ.ศ.2 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 

2553 กำหนดว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช๒๕๕๑  

การวัดและประเมินระดับชั้นเรียน  มีความเก่ียวข้องกับผู้สอนมากท่ีสุดและเป็นหัวใจของการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ผู้เรียนคือการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เป็นการประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment)   

เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการ

สอนโดยมิใช่ ใช้แต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะๆอย่างเดียวแต่เป็นการที่ครูเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง

ไม่เป็นทางการด้วยขณะที่ให้ผู้เรียนทำภาระงานตามที่กำหนดครูสังเกตซักถามจดบันทึกแล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้หรือไม่จะต้องให้ผู้เรียนปรับปรุงอะไรหรือผู้สอนปรับปรุงอะไรเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการประเมินระหว่างเรียนดำเนินการได้หลายรูปแบบ ตลอดจนการวิเคราะห์ ผลการสอบเพ่ือนำ

กลับไปพัฒนาการเรียนการสอน 

 โรงเรียนธีรศาสตร์ตระหนักถึงการจัดบริบทการศึกษาสำหรับผู้เรียนพร้อมรับ การศึกษาไทย 4.0 ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านทั้งหลักสูตร  การเรียนการสอน  ดังนั้นการวัดผล ประเมินผลของครูผู้สอน  จำเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลง  กลุ่มงานบริหารวิชาการจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนขึ้น   

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอบวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ระหว่างเรียน ให้มีระบบที่ดีมีคุณภาพอย่าง

เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  (ฉบับ 
                                ปรบัปรุง 2560)  ประเมินการผ่านตัวชี้วัดระหว่างเรียนเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ความมีเหตุผล               การวัดผลประเมินผลเพื่อผู้เรียนให้มีพัฒนาการ  มีคุณภาพท่ีดีรอบด้านและทั่วถึง  
                                จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ  ตามแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วย 
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี  การวัดและประเมินผลรายตัวชี้วัด  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรกำหนดจะ   
                                ส่งผลถึงการวัดและประเมินปลายภาค  ปลายปี  และการตัดสินเลื่อนไปเรียนชั้นที่สูงขึ้น 
                                อยา่งมีคุณภาพ  รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ 
เงื่อนไขคุณธรรม            การปฏิบัติต่อสังคมด้วยความรัก  ความซื่อสัตย์  ความยุติธรรม และเป็นหนึ่งเดียวกัน 
เงื่อนไขความรู้               ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา   
                                หลักสูตรสถานศึกษา   และ ระบบงานวิชาการ  
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2.  วัตถุประสงค์      
 เพ่ือพัฒนาระบบการวัดและประเมินรายตัวชี้วัด  ระหว่างเรียนตามสภาพจริง เป็นระบบ 
3.  เป้าหมาย   
            เป้าหมายด้านปริมาณ       
   3.1   มีระบบการวัดและประเมินรายตัวชี้วัด  ระหว่างเรียนตามสภาพจริง  ที่สามารถตรวจสอบได้และ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             เป้าหมายด้านคุณภาพ  
   3.2   การตรวจสอบและประเมินความรู้ตามตัวชี้วัดครบทุกมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้อง
กระบวนการเรียนการสอน 
4.  การดำเนินงานและระยะเวลา    
โครงการ งาน  วิธีการดำเนินงาน  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผนจัดทำโครงการ 
  ขออนุมัติดำเนินการ 
2. ดำเนินการวัดผลประเมินผล 
    รายตัวชีว้ัด ระหว่างเรียน 
3. ประชุมชี้แจงครูผู้สอน 
ครูวางแผนการสอบประเมินตาม
โครงการสอน/กำหนด  การสอน 
3.3  สร้างเครื่องมือสอบ 
3.4  สร้างแบบบันทึกคะแนนเก็บ 
      ระหว่างเรียน 
3.5  ตรวจเครื่องมือสอบ 
3.6  ตรวจสอบคะแนนรายตัวชี้วัด 
3.7 บันทึกคะแนนรายตัวชี้วัดเข้า  
      โปรแกรมคะแนนรายวิชา 
3.8 นิเทศ กำกับ  ติดตาม 
     ประเมินผลและรายงานผล 

10,000 16 มี.ค.63-20 
ก.พ.64 
พ.ค.63 
พ.ค.,พ.ย. 63 
 
 
พ.ค.63-ก.พ.64 
พ.ค. 63 
 
พ.ค.63-ก.พ.64 
ก.ย.63,ก.พ.64 
ก.ย.63,ก.พ.64 
พ.ค.63-ก.พ.64 
 
เม.ย.64 

นางสาวสุธีรา 
นางพรรษา 
 

 
5.  งบประมาณ   
           งบโรงเรียน 10,000  บาท 
 
6.  การประเมินผลโครงการ/งาน 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ   
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มีระบบการวัดและประเมินรายตัวชี้วัด
ครบทุกมาตรฐาน  ระหว่างเรียนตาม
สภาพจริง  ที่สามารถตรวจสอบได้และ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนได้รับการตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ตามตัวชี้วัดอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกระบวนการเรียนการสอน 
 

-ตรวจสอบขั้นตอน/วิธีการ
ดำเนินงานสอบระหว่างเรียน 
 
 
 
 
  
-สำรวจ 
-สอบถาม 

- กำหนดการสอบเก็บคะแนน 
- เครื่องมือสอบประเมินสภาพจริง 
- ข้อสอบระหว่างเรียน 
- สมุดเก็บคะแนนระหว่างเรียน 
- ผลการสอบ 
 
 
-แบบสอบถาม 

 
7.  หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
             กลุ่มงานบริหารวิชาการ    ครูผู้สอน  ผู้เรียน  ผูป้กครอง 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ผู้ปกครอง  ผู้เรียน พึงพอใจ  และมั่นใจในระบบการวัดและเมินผล ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธ.ศ.2 
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ชื่อโครงการ   ธรรมศึกษา  ตรี  โท  เอก 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
มาตรฐาน / เป้าหมายท่ี 1     คุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  2               ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
            2.1                     มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ ค่านิยมพื้นฐานของคนไทย  
             12  ประการ และคุณธรรม อัตลักษณ์ แบ่งปัน จิตอาสา เอกลักษณ์ การไหว้     
                                        และระเบียบวินัย  
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค. ศ. 2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ที่  3.1  โครงการที่ 9 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ                    นางประไพ   แก้วจีน 
ลักษณะโครงการ                   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ         13   พฤษภาคม  2563  -  28 กุมภาพันธ์   2564 
สถานที่ดำเนินการ          ลานโดมและห้องเรียนระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 โรงเรียนธีรศาสตร ์
1.  หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม  ผู้เรียนต้องมีความรู้ทางศาสนา  มีค่านิยมและศรัทธาในศาสนา  
ประพฤติตามหลักธรรมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ได้เห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการธรรมศึกษา ตรี โท เอก  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก ขึ้นใน
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องสอดคล้องและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา / หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ       -ผู้เรียน เรียนธรรมศึกษาตรี โท เอกได้อย่างเหมาะสมกับเวลา 
 ความมีเหตุผล             - ผู้เรียนเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก และนำหลักธรรมมาใช้ใน  
                                            ชีวิตประจำวันได้ เหมาะสม 
 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - ผู้เรียนมีการนำหลักธรรมมาพัฒนาตนเพ่ือสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 เงื่อนไขคุณธรรม         -ผู้เรียนนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
                                           ความเชื่อศรัทธา  เมตตา  ความสุภาพถ่อมตน   การให้อภัย 
  เงื่อนไขความรู้             -เรยีนรู้หลักธรรมทางศาสนา และนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้        
2.   วัตถุประสงค ์         
            -  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เรียนและสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ตลอดจนได้นำหลักธรรม
ที่เรียนรู้มาใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นที่ยอมรับ 
3.  เป้าหมาย 
            ด้านปริมาณ      
             1) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ เรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก  
             2)  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก  สอบผ่านร้อยละ86   
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  ด้านคุณภาพ      
          ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรียนรู้ธรรมศึกษา ตรี โท เอก และนำหลักธรรม
ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นคนดีในสังคม 
 4. การดำเนินงานและระยะเวลา 
โครงการ / งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการธรรมศึกษาตรี 
โท  เอก 
-งานพิธีเปิดสอนธรรม 
 ศึกษา 
-งานเรียนและสอบ 
  ธรรมศึกษา 
 
 
 
 

1.ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ 
   วัฒนธรรม 
2.การดำเนินงาน 
2.1 ประสานงานการเรียนการสอนกับ 
 วัดดอนขมิ้นและศูนย์ส่งเสริมธรรม   
 ศึกษาในโรงเรียน อำเภอท่ามะกา 
2.2 จัดทำบัญชีรายชื่อสมัครเพ่ือเรียน 
 ธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
2.3 พิธีเปิดแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
2.4 มอบประกาศนียบัตรผู้เรียนที่สอบ 
 ผ่านธรรมศึกษา ปี พ.ศ. 2562 
2.5 จัดเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
2.6 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
3.ติดตามงานสรุปประเมินผลและ 
 ความพึงพอใจ 

      15,000 
 
 
 
 
 
   

พ.ค. 63  
 
 
 
พ.ค. 63 - 
พ.ย.63 
 
พ.ค.63 –
มิ.ย.63 
มิ.ย. 63 
มิ.ย. 63 
 
มิ.ย- พ.ย.63 
พ.ย. 63 
พ.ย. 63 

-นางประไพ 
-นางธิชญา 
-นางสาว     
 พัชรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. งบประมาณ    15,000  บาท 
6. การประเมินผลโครงการ งาน  กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
    ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 86 เข้าร่วม  
  กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะเรียนธรรมศึกษา ตรี  
  โท  เอก  
2.ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  สอบผ่านธรรมศึกษา ตรี 
โท เอก  ร้อยละ 86 
   ด้านคุณภาพ 
 3.ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ได้รับความรู้ และนำ

 
-  สำรวจข้อมูล 
 
 
- สำรวจข้อมูล 
 
 
- ความพึงพอใจ 

 
- แบบสำรวจ 
 
 
- แบบสำรวจ 
 
 
- แบบประเมินความ
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หลักธรรมมาใช้ดำเนินชีวิต เป็นคนดีของสังคม พึงพอใจ 

7.  หน่วยงาน  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
             ศูนย์ส่งเสริมธรรมศึกษาในโรงเรียน อำเภอท่ามะกา     วัดดอนขมิ้น  
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา โดย
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
               
ชื่อโครงการ   รักษ์ภาษาไทย  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่     1            ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                1.1                    มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ     
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.4  โครงการที่  6  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางกังสดาล   เกียรติศิริ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  2563 – กุมภาพันธ์  2564  
สถานที่    โรงเรียนธีรศาสตร ์  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยและวรรณคดีไทยเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ  ที่สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่  ความคิดและความเชื่อของคนไทยได้ดียิ่ง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางภาษาของชาติที่ 
ผู้เรียนควรศึกษาให้เข้าใจถึงความเป็นมาของภาษาไทย  ตระหนักในคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานให้ดำรง 

ธ.ศ.2 
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อยู่คู่ชาติไทย 
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จึงได้จัดทำโครงการรักษ์ภาษาไทยขึ้นมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้วรรณคดีอันมีค่ายิ่งของชาติไทย  ส่งเสริมสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านการใช้ภาษาไทยใน 
การสื่อสารให้ถูกต้อง  มีนิสัยรักการอ่าน  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ          จัดกิจกรรม/การแข่งขันทักษะวิชาการได้เหมาะสมกับเวลาและผู้เรียน 
ความมีเหตุผล   มีความสามารถและทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว    มีความรู้และมีนิสัยรักการอ่าน 
เงื่อนไขคุณธรรม            ใชช้ีวิตอย่างพอเพียงตามสภาพของตน 
                                มคีวามกตัญญูรู้คุณ 
เงื่อนไขความรู้            มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ใน การแข่งขันทักษะวิชาการ 
 
2.  วัตถุประสงค์     
           1)  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
           2)   เพ่ือให้ผู้เรียนได้เชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 
           3)   เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าความสำคัญของวรรณคดีไทยและใช้ภาษาไทยใน 
   การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
           4)   เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้จากการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
 
 
 
3.  เป้าหมาย 
            ด้านปริมาณ  
                 ผู้เรียนร้อยละ  86  ได้เข้าร่วมกิจกรรม/แข่งขันทักษะวิชาการ  วันสุนทรภู่  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
             ด้านคุณภาพ 
                  ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของวรรณคดีไทย ได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  
                  ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
                  ผู้เรียนมีนิสัยรกัการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
4.  การดำเนินงานและระยะเวลา    
 
  โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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  โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการรักษ์
ภาษาไทย 
2.1 งานวันสุนทรภู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผนการดำเนินการ  
- ประชุมครูในกลุ่มสาระเพ่ือวาง 
แผนการจัดกิจกรรม 
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัด
กิจกรรมและการแข่งขันทักษะวิชาการ 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
- การจัดป้ายนิเทศ 
- การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ 
ชั้น ม.1 - ม.3 
-การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ชั้น 
ม.1- ม.3 
- การแข่งขันแต่งกลอนแปด  
ชั้น ม.1 – ม.3 
- การตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติวันสุนทร
ภู่ ชั้น ม.1- ม.3 
- การแสดงบนเวที  
4.ประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 
5.สรุปผล/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

(4,600)  
2,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

13 พ.ค.63 
 
 
 
 
 
21 พ.ค. 63 
15-24มิ.ย.
63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 มิ.ย. 63 
29 มิ.ย. 63 
 
6  ก.ค. 63 
 

  นางกังสดาล 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการรักษ์
ภาษาไทย 
2.2 งานวัน
ภาษาไทย 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 

1.วางแผนดำเนินการ 
- ประชุมครูในกลุ่มสาระเพ่ือวาง 
แผนการจัดกิจกรรม 
- มอบหมายหน้าที่ความ 
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมและการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
- การคัดลายมือ ชั้น ม.1-ม.3 
-การเขียนคำขวัญ ชั้น ม.1 - ม.3 

2,100 13 พ.ค. 63 
 
 
 
 
 
 3 ก.ค. 63 
15-24 
ก.ค.63 
 

 นางกังสดาล 
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  โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

-การแสดงบนเวที  
4.ประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 
5.สรุปผล/รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

 
 
29 ก.ค. 63 
31  ก.ค. 63 
 
7  ส.ค. 63 

5.  งบประมาณ    4,600  บาท 
6.  การประเมินผลโครงการ งาน  กิจกรรม 

 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       - 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของวรรณคดีไทย  
          2.  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย  ใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง 
          3.  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 
 

 

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
  -ผู้เรียนร้อยละ  86  ได้เข้าร่วมโครงการรักษ์
ภาษาไทย 
ด้านคุณภาพ 
   -ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่า
ความสำคัญของวรรณคดีไทย มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 
-การสังเกต 
-การตรวจสอบจำนวนผู้เรียน 
 
-การตรวจผลงานกิจกรรมและ 
การแข่งขันทักษะ 
-สอบถาม 

 
- แบบสังเกต/ผู้สังเกต 
- แบบสำรวจจำนวนผู้เรียน 
 
 -แบบประเมิน 
 
-แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่  5    ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
     คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่าง     
                                                  เป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่  3.1 โครงการที่  6 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ   
หัวหน้าโครงการ    นางสุรีรัตน์   จีนเอีย 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่ดำเนินการ   ห้องสมุดโรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และยังเป็นพื้นฐานในการส่งเสริม
สนับสนุนการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้าการเขียนการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิด
สร้างสรรค์ตลอดจนการบูรณาการท่ีจะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าพระวรสาร 21 
ประการ มุ่นเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสาธารณะ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สู่บริบทการศึกษา
ไทย 4.0 และดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ การรู้จักพอประมาณในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
ความมีเหตุผล           รับฟังคำถาม พร้อมทั้งเสนอแนะ ให้กับผู้ใช้บริการ 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เกิดการพัฒนาศักยภาพกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปปรับใช้ได้กับ  
                               ชีวติประจำวัน 
เงื่อนไขคุณธรรม  ความเรียบง่าย ความพอเพียง(Simplicity / Sufficiency) “เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพ     
                               ของตน  
   รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออม และรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่ง
   ทุกกรณี” (คุณค่าพระวารสาร ข้อ 10)    
เงื่อนไขความรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว  
                               มีนสิัยรักการอ่าน  รักการเรียนรู้ เกิดความสนใจในการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ  

ธ.ศ.2 
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รอบตัว   
 2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
 3) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม 
 4) เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
 
3.  เป้าหมาย    
 เป้าหมายด้านปริมาณ     
  1) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด 
  2) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้เข้ารับร่วมสัปดาห์ห้องสมุด 
  3) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด 
  4) ร้อยละ 86 ได้จัดการตอบคำถามประจำเดือนจัดกิจกรรมกล่องความรู้ จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน  
  5) ร้อยละ 86  ได้ปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน มีบรรยากาศท่ีสวยงาม 
                     เหมาะแก่การเรียนรู้ 
  6) จัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   มุมเรียนรู้ 
                         ศิลปวัฒนธรรม  มุมอาเซียน มุมนิทาน 
  
              เป้าหมายด้านคุณภาพ  
  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสืบค้นข้อมูล
จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4.  การดำเนินงานและระยะเวลา    

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
กิจกรรมห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนจัดทำโครงการ 
เสนอขออนุมัติ 
ดำเนินการ 
งานปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด 
งานสัปดาห์ห้องสมุด 
งานปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด 
งานส่งเสริมการอ่าน 
กำกับติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน 
รายงานผลการดำเนินงาน 

90,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.63–ก.พ.64 
 
 
18-22 พ.ค.63 
15-19 มิ.ย.63 
มิ.ย.63-ก.ย.63 
มิ.ย.63-ก.พ.64 
 
 
 

นางสุรีรัตน์ จีนเอีย 
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1. งานปฐมนิเทศ
การเข้าใช้ห้องสมุด 

วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด 
ติดต่อขอชั่วโมงแนะแนวเพ่ือปฐมนิเทศ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดให้คุณครู 
และนักเรียนทราบ 
จัดปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุดให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น 
สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน 
 

1,000 18-22 พ.ค.63 นางสุรีรัตน์ จีนเอีย 
 

2. งานสัปดาห์
ห้องสมุด 
 

วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
ประกวดระบายสีภาพห้องสมุดของฉันใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1–3 
ประกวดแต่งคำขวัญห้องสมุด ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4–6 
แข่งขันเขียนเรียงความเรื่อง ห้องสมุดของ
ฉัน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
เกณฑ์การตัดสินรางวัลแยกเป็นระดับชั้น 
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและแสดงผลงาน
บริเวณหน้าห้องสมุด 
สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน 
 

1,000 15-19 มิ.ย.63 นางสุรีรัตน์ จีนเอีย 
 

3. งานปรับภูมิ
ทัศน์ภายใน
ห้องสมุด 
 
 
 
 

วางแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อ 
จัดทำแบบสำรวจความต้องการหนังสือ/
ทรัพยากรสารนิเทศเข้าห้องสมุด 
รวมข้อมูลจากแบบสำรวจความต้อง 
จัดทำแบบประเมิน 
จัดทำเสนอซื้อหนังสือ วารสาร นิตยสาร 
สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน 
 

85,000 มิ.ย.63-ก.ย.63 นางสุรีรัตน์ จีนเอีย 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 

159 

 

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.1 กิจกรรมจัดซื้อ
หนังสือในหมวด
ต่างๆ 
 
 
3.2 กิจกรรมจัดมุม
เฉลิมพระเกียรติ/
ส่งเสริมการเรียนรู้
ในห้องสมุดมุม
เรียนรู้ภาษาไทย 
มุมนิทาน  จัดมุม
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม  
มุมอาเซียน 
 
 
 

วางแผนปฏิบัติกิจกรรมการจัดมุมเฉลิมพระ
เกียรติภายในห้องสมุดจัดมุมเรียนรู้
ภาษาไทยมุมนิทานจัดมุมเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมมุมอาเซียน 
 
จัดทำมุมเฉลิมพระเกียรติภายในห้องสมุด 
จัดทำมุมเรียนรู้ภาษาไทยมุมนิทาน 
จัดทำมุมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมมุมอาเซียน 
จัดทำแบบประเมิน 
สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน 

   

4. งานส่งเสริมการ
อ่าน 
4.1 กิจกรรมตอบ
คำถามประจำเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมตอบ
คำถาม 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตอบคำถาม
ประจำเดือน 
ครูบรรณารักษ์แจกใบคำถามประจำเดือนให้
คุณครูประจำชั้นทุกระดับชั้น เมื่อตอบ
คำถามเสร็จแต่ละห้องเรียนรวบรวมคำตอบ
ส่งที่เคาน์เตอร์ห้องสมุด โดยใส่ลงกล่อง  
คัดนักเรียนที่ตอบคำถามถูกต้อง จับฉลาก
ชั้นละ 1 รางวัล รับรางวัลที่ห้องสมุด 
สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน 

3,000 มิ.ย.63-ก.พ.64 นางสุรีรัตน์ จีนเอีย 
 

4.2 กิจกรรมกล่อง 
ความรู้ 

วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมกล่อง
ความรู้ 
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โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
      
 
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกล่องความรู้ 
จัดกล่องโดยเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาไม่มาก
นัก และมีเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับเด็ก
นักเรียน ห้องละ 5 เล่ม  ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(ครูบรรณารักษ์จะสับเปลี่ยนให้ในแต่ละ
เดือน) 
ประเมินแบบพึงพอใจ 
สรุปผลการประเมิน 

4.3 กิจกรรมยอด
นักอ่าน 
 

วางแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมยอดนัก
อ่าน 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยอดนักอ่าน 
เก็บสถิติการเข้าใช้-อ่านของนักเรียนทุกวัน 
ประกาศผลผู้รับรางวัล และรับรางวัลในวัน
รักและภูมิใจ 
สรุปประเมินผลพร้อมรายงาน 

   

 
5.  งบประมาณ 
               90,000  บาท 
 
 
 
 
 
6.  การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด 
ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้เข้ารับร่วมสัปดาห์
ห้องสมุด 
ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด 
ร้อยละ 86 ได้จัดการตอบคำถามประจำเดือน   

 
-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
-สถิติการเข้าใช้และการอ่าน
หนังสือห้องสมุด 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบบันทึกการเข้าใช้และการ
อ่านหนังสือห้องสมุด 
 
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
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จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน  และจัดกล่องความรู้ 
ร้อยละ 86ได้ปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดให้
ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน มีบรรยากาศที่
สวยงามเหมาะแก่การเรียนรู้ 
จัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    
มุมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม มุมอาเซียนมุม
นิทาน 
ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
-ใบงานที่ค้นคว้าความรู้จาก
ห้องสมุด 
 

 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
7.  หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - โรงเรียนธีรศาสตร ์
 - กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 - สำนักพิมพ์ 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง มีความรู้อย่างต่อเนื่อง และสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 2) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 3) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 4) ผู้เรียนเกิดบรรยากาศแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Intensive English Program 

ธ.ศ.2 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 1 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวหนึ่งฤทัย  เปรมนิ่ม 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ   13 พ.ค. 2563  –  28  ก.พ. 2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดให้จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาและมีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ 
สมศ. รอบสี่ ด้านมาตรฐานส่งเสริม ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือเตรียมผู้เรียน ครู ยกระดับความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน สังคมรอบ
สถานศึกษา และเกิดความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Intensive English Program ในการ
ยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการใช้บทสนทนาอย่างต่อเนื่อง  
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ พอประมาณกับวัยผู้เรียนจากง่ายไปยากและเพ่ิมปริมาณตามลำดับ 
ความมีเหตุผล  เน้นทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว รู้จักพัฒนาทักษะการสื่อสารตามระดับชั้นเพ่ือพัฒนาตนเอง และต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น 
เงื่อนไขคุณธรรม  แบ่งปันความรู้ /การงาน/หน้าที่ 
เงื่อนไขความรู้  เกิดความรู้และทักษะจากการปฏิบัติ 
 
2.  วัตถุประสงค์     
 1)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2)  เพ่ือการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมาย เป็นที่พึงพอใจสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษา
ในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 
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3.  เป้าหมาย   
 เป้าหมายด้านปริมาณ       
   ร้อยละ 86 ของผู้เรียน IEP มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ และมี
พัฒนาการในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเป็นสากล อยู่ในระดับดี 
 เป้าหมายด้านคุณภาพ  
  ผู้เรียนมีพัฒนาการในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาอังกฤษได้เพ่ิมข้ึน 
4. การดำเนินงานและระยะเวลา    
 

โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน  งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
Intensive English 
Program 
 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน วาง
แผนการเรียน IEP ร่วมกับผู้สอน 
2. ดำเนินการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
3. กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
4. ประเมินผลการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
5. เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานประเมินผล 
6. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

10,000 13 พ.ค. 63-
28 ก.พ. 64 
 
 
 
 

นางสาวหนึ่ง
ฤทัย เปรมนิ่ม 
และครูผู้สอน
จากบริษัท 
Make A Wit 
 

 

5. งบประมาณ 10,000 บาท 
 

6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียน IEP มีความสามารถ
ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ 
และมีพัฒนาการในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างเป็นสากล อยู่ในระดับดี 
ด้านคุณภาพ 
      ผู้เรียนมีพัฒนาการในการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์รายวิชา
ภาษาอังกฤษได้เพ่ิมขึ้น 

 
- ทดสอบ ประเมินผลและ
วิเคราะห์ผลการเรียน IEP 
 
 
 
-ตรวจสอบและวิเคราะห์ผล 

 
- แบบทดสอบ การใช้
ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด 
อ่านและเขียน 
- ผลการสอบโปรแกรม IEP 
 3 วิชา ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
- แบบสอบถาม 
- ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

7.  หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง   บริษัท Make A Wit 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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            ผู้เรียน IEP เกิดทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และสามารถนำไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้   ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของ
ภาษาต่างประเทศ    
 
 

 
ชื่อโครงการ    พัฒนาการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
กลยุทธ์ที่ 9    ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
                                                    และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 5 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ    นางวรรณวลี อารมย์สุขโข 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13  พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร ์
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก  ในขณะเดียวกัน  

Thailand 4.0  คือการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย  โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนา

ประเทศ  ดังนั้นการศึกษาจึงต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0   

 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงกำหนดวิสัยทัศน์ที่ว่า  “โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม

และจิตสาธารณะ  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่บริบทการศึกษาไทย 4.0  และดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข”   

โดยจัดการเรียนการสอนเน้นการคิดเชิงระบบ ดังนี้  แผนบูรณาการ  8 กลุ่มสาระ  แผนยาเสพติด แผนเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ   

การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้เข้าใจ  เข้าถึงและเกิดการพัฒนาอย่าง 
   เป็นระบบและต่อเนื่อง 
ความมีเหตุผล  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่บริบทการศึกษาไทย 4.0 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนเกิดทักษะศตวรรษท่ี 21  จากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 
เงื่อนไขคุณธรรม  ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน (Unity /Commumity) (ข้อ 19) 

ธ.ศ.2 
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เงื่อนไขความรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟัง เกิดการเรียนรู้ 
   จากการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ  และการคิดวิเคราะห์ปัญหา  
 2.  วัตถุประสงค์ 
               การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช้แผนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ  
แผนยาเสพติด แผนเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
3.  เป้าหมาย   
      ด้านปริมาณ     
         ครูร้อยละ 86 มี และใช้แผนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ  แผนยาเสพติด  แผนเศรษฐกิจพอเพียง  
         ที่ถูกต้องอย่างน้อยคนละ 1 แผนต่อภาคเรียน 
      ด้านคุณภาพ  
      ครูพัฒนากระบวนการสอนสู่บริบทการศึกษาไทย 4.0 
4.  การดำเนินงานและระยะเวลา    
 

โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ

พัฒนาการสอนสู่

คุณภาพผู้เรียน  

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2. เสนออนุมัติโครงการ 
3. ดำเนินงาน 

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง โดยใช้แผน
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
แผนยาเสพติด แผน
เศรษฐกิจพอเพียง                                                  

3.2 ประชุมชี้แจงครูผู้สอน 
3.3 ตรวจแผนการสอนตาม

รูปแบบที่ตกลง 
3.4 ประชุมชี้แจงผลการตรวจ

เพ่ือพิจารณา แก้ไข 
4. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

4,000    4-8 พ.ค. 63 
13 พ.ค. 63 
พ.ค.63-ก.พ. 64 
 8-10 พ.ค.64 
 
 
 
 
 
  13-15 พ.ค.63 
   ก.ย - พ.ย 63 
 
  ต.ค.-ธ.ค. 63 
 
     ก.พ. 64 

นางวรรณวลี 
และ หัวหน้า
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางวรรณวลี 

5.  งบประมาณ   4,000  บาท 
 
6.  การประเมินผลโครงการ/งาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
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ด้านปริมาณ 
ครูร้อยละ 86 มี และใช้แผนบูรณาการ 
8 กลุ่มสาระ แผนยาเสพติด 
 แผนเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องอย่าง
น้อยคนละ 1 แผน ต่อ ภาคเรียน 
ด้านคุณภาพ 
ครูพัฒนากระบวนการสอนสู่บริบท
การศึกษาไทย 4.0 

 
ตรวจสอบวิเคราะห์ 
 
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบตรวจสอบแผนการสอน 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

7.  หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี /สำนักพิมพ์ภายนอก                          

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูนำแผนการสอนเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใช้ในการนิเทศการสอน พัฒนาสื่อนวัตกรรม เพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดการคิดเชิงระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

    

 

ชื่อโครงการ            ส่งเสริมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี  และยุวกาชาด 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่  5             ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ  
                                ผู้เรียนรอบด้าน  ทุกกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์   3.7   โครงการที่   12    
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ    
หัวหน้าโครงการ             นายสมชาย  ล่าทา 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2563 –  กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่                       หอประชุม 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  มุ่งเน้น
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม  การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่จะเสริมให้
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ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ี
ดีได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย และส่งเสริม
ให้เห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของสากลและชองไทยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ   ปลูกฝัง
และสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม 
 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นเพ่ือการ พัฒนาการปฏิบัติ
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียน  เป็นระบบสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน สามารถนำไปปรับ
ใช้ใน ชีวิตประจำวัน และสังคมได้ 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -  สถานที่ในการจัดกิจกรรมของและค่ายมีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละชั้น 
  - เวลาในการจัดค่ายเหมาะสม  ไม่ซ้อนกันภาระงานอื่น ๆ 
  - อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกทักษะแต่ละค่ายมีเพียงพอและเหมาะสม 
  - ระดับวัยของผู้เข้าค่ายแต่ละค่ายจัดแยกไว้เหมาะสมเป็นรุ่นๆ 
ความมีเหตุผล -   การจัดค่ายเป็นการเพ่ิมทักษะประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียนมี 
                               ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ 
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี - ต้องมีการจัดทำบัญชี  หลักฐานรายรับรายจ่ายของแต่ละค่าย 
  - ต้องเน้นการฝึกทักษะและสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน 
  - ผู้เรียนสามารถนำผลที่ได้รับ  ต่อยอดสู่การบริหารเวลาของตนเองให้เกิดประโยชน์ 
เงื่อนไขคุณธรรม : ความรอบครอบ   มีความเรียบง่าย  ความพอเพียง ความซื่อตรง การให้อภัย ความเป็นหนึ่ง 
  : ความกล้าหาญ  ผู้เรียน ต้องอดทน  พากเพียร  กล้าแสดงออกอย่างกล้าหาญ  และ    
                               ไมล่้มเลิกความตั้งใจ  เมื่อตัดสินใจให้ความร่วมมือกับครู  และมีใจกว้างยอมรับเพ่ือน ๆได้ 
  : ผู้เรียน   ต้องรู้จักประมาณการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่โดยเก็บอุปกรณ์ สัมภาระที่นำมา 
                               เข้าค่ายกลับบ้านอย่างครบถ้วน 
  : ผู้เรียน  ต้องเคารพในกติกา  กฎระเบียบของแต่ละค่าย  และต้องให้ความเคารพ   
                               รู้จกัขอบพระคุณผู้ให้การอบรมหรือวิทยากรในค่าย 
 เงื่อนไขความรู้ : หลักการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี   
  : ทักษะการใช้สื่อ  ฐานฝึก  และ อุปกรณ์ในค่าย 
  : ทักษะการวางแผน  กำหนดภาระงาน  ผู้รับผิดชอบ  การเดินทาง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาลูกเสือ และ เนตรนารี และยวุกาชาด  ให้มีทักษะชีวิต  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  ตามกฎของลูกเสือ  
          2) เพ่ือพัฒนาลูกเสือ และเนตรนารี และยุวกาชาด  รู้จักทำการฝีมือ  และฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่างๆด้าน 
              คุณธรรม  การผจญภัย  โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามารถบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนด้วยความ 
              ตระหนักถึงหน้าที่และมีจิตอาสา  
          3) เพ่ือพัฒนาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ 
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              ความมั่นคงของประเทศชาติ  โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี 
3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ       
  1) ร้อยละ  86 ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และเนตรนารี  ได้เข้าค่ายพักแรมและผ่านการฝึกกิจกรรม 
                         ฐานครบตามวันและสถานที่กำหนด 
  2) ร้อยละ  86  ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และเนตรนารี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ 
  3) ร้อยละ  86  ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และเนตรนารี  ได้เข้าพิธีประจำกองลูกเสือตามระดับชั้น   
                        และสอบผ่านวิชาพิเศษ 
 ด้านคุณภาพ 
  ลูกเสือ  เนตรนารี  ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย  มีน้ำใจ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความเป็น
ประชาธิปไตย  รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ  
4.  การดำเนินงานและ ระยะเวลา    
 

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ ส่งเสริม
การดำเนินงาน
ลูกเสือ  เนตรนารี 
 
1. งานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

 
 
 
 
- ประชุมวางแผนเตรียมการสวน
สนาม 
- ผู้กำกับท่ีได้รับมอบหมายดำเนินการ
รับผิดชอบ 
- สวนสนามตามวันที่กำหนด 

 
 
 
 
500 

 
 
 
 
1 ก.ค. 63 

 
 
 
 
ครูสมชาย 
 

 
2. งานเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ เนตร
นารี  สามัญรุ่น
ใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 

 
- ประชุมวางแผนจัดการค่าย 
       ระดับชั้น  ม.1 
        ระดับชั้น ม.2   
        ระดับชั้น ม.3 
 
- มอบหมายหน้าที่วางแผนการเข้า
ค่ายแต่ละระดับชั้น 
- กำหนดส่งแผนการจัดการค่ายแต่ละ
ระดับชั้น 
- ดำเนินการเข้าค่ายแต่ละระดับชั้น 
- ออกแบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
1,500  และ 
งบประมาณ
อุดหนุนเรียนฟรี  
15  ปี   
360/คน 
 
 
 
 
 
 

 
8-10ต.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูแต่ละ
ระดับชั้นและ
ครูสมชาย  
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โครงการ/งาน วิธีการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 3.งานกองลูกเสือ
โรงเรียนธีรศาสตร์ 

- สรุปประเมินผลรายงานผู้บริหาร 
- ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม 
 
-ประชุมวางแผนงานกองลูกเสือใน
โรงเรียน 
-. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
-  จัดทำเอกสาร  ลส. 
-  พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ 
-  วิชาพิเศษทางลูกเสือ 
- สรุปประเมินผลรายงานผู้บริหาร 

 
 
4,500 

 
 
พ.ค.63 – 
ก.พ.64 

 
 
ครูสมชาย 
 

5.  งบประมาณ 
- 6,500  บาท 

-  งบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี 

6.  การประเมินผลโครงการ งาน กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ด้านปริมาณ 
1.ร้อยละ  86   ของผู้เรียนได้เข้า
ร่วมงานค่ายพักแรม  ลูกเสือ  เนตรนารี  
และผ่านกิจกรรมฐานแต่ละระดับชั้น 
 
 
 

-  บัญชีรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี
และ ที่เข้าค่ายพักแรม  ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 
-  ประเมินการผ่านเกณฑ์
กิจกรรมวิชาภาคพิเศษ 
 
 

-   ใบอนุญาตเข้าค่ายพักแรม
นอกสถานที่ 
-   คำสั่งมอบหมายหน้าที่ 
-  บัญชีรายชื่อลูกเสือ  
เนตรนารี     
- ตารางการฝึกแต่ละค่าย 
-แบบประเมินวิชาพิเศษ 

2.ร้อยละ  86 ของลูกเสือ  เนตรนารี  
ที่มาเรียน  เข้าร่วมงานวันคล้ายวัน
สถาปนาลูกเสือ  
 
 
3. ร้อยละ  86 ของลูกเสือ  เนตรนารี  
ที่มาเรียนได้เข้าร่วมและผ่านงานพิธีการ
กองลูกเสือ และมีเอกสารดำเนินกิจการ
กองลูกเสือครบทุกรายการ 
 

สังเกตความพร้อมเพรียงในการ
ดำเนินกิจกรรม 
ตรวจนับจำนวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
ตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบจำนวนลูกเสือ   เนตร
นารี  
ตรวจผลการสอบวิชาพิเศษ 
 

- คำสั่งโรงเรียน 
 
 
 
 
เอกสาร ลส. ที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
วิชาพิเศษ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านคุณภาพ 
  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัย  
มีน้ำใจ  มีความรับผิดชอบ  เกิดความ
สามัคคีรู้จักรักษาและส่งเสริมจารีต
ประเพณี  วัฒนธรรมและความม่ันคง
ของประเทศชาติ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถาม 

  

7.  หน่วยงาน  ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ราชบุรีเขต  2    เพ่ือขออนุมัติการเข้าค่ายพักแรม 

ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ  สถานที่เข้าค่ายพักแรม 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางลูกเสือ เนตรนารีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ                  ส่งเสริมงานบริการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่   2      กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่             5        การส่งเสริมสนับสนุนการวางแผน และดำเนินการงานพัฒนาวิชาการที่เน้น   
                                      คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ. 2016-2020  ยุทธศาสตร์ที่  3.7   โครงการที่  11                                                
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ          นางสาวเทียมจันทร์   เง็กคร้อย 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ         13   พฤษภาคม  2563 –  28  กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่           โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา  กำหนดไว้ว่า “การศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  และจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต   
สามารถร่วมอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมงานบริการแนะแนว   เพื่อดูแล  และบริการผู้เรียนขึ้น  ด้วยความ
เสมอภาคอย่างทั่วถึง  และต่อเนื่อง   โดยนำเอาข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มาวางแผน  ปรับปรุง  
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ตามความถนัด   ความสนใจ  และความพร้อมของผู้เรียน  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน  เกิดการเรียนรู้   ในการวางเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียน   อาชีพ  พัฒนา
ตนเอง  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ พอประมาณในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสมกับตนเอง 
ความมีเหตุผล  วางแผนในการเรียน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตในสังคม 
การมีภูมคุ้มกันในตัวที่ดี สามารถปรับตัว ได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
เงื่อนไขคุณธรรม  แบ่งปันความรู้/ความดี/ความรักซึ่งกันและกัน                      
เงื่อนไขความรู้  ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
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2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดูแล  และบริการแนะแนวนักเรียน   ของโรงเรียนดำเนิน
ไปอย่างมีระบบ  และมีประสิทธิภาพ   
 2.เพื่อให้ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และชุมชน  มีการทำงานร่วมกัน   โดยผ่าน
กระบวนการที่ชัดเจน ทั้งด้านเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ และประเมินได้    
          3.เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม  และคุณลักษณะตามที่โรงเรียนกำหนด   
 
  3.เป้าหมาย 
          ด้านปริมาณ     
              ผู้เรียนร้อยละ  86  ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ  และบริการด้านแนะแนว 
 ด้านคุณภาพ  
    .ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   รู้จักปรับตัว   แก้ปัญหา และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
   4.การดำเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
 

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสริม
งานบริการแนะ
แนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
2.1งานบริการแนะ
แนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.ประชุมวางแผนการสำรวจข้อมูลนักเรียน

เป็นรายบุคคล 
2.วิเคราะห์ และสร้างเครื่องมือข้อมูล

นักเรียนรายบุคคล 
3. นำข้อมูลนักเรียนมาวางแผนการเยี่ยม

บ้านนักเรียน 
4.ดำเนินการให้ครูประจำชั้นประเมินผู้เรียน

เชิงจิตวิทยาโดยใช้แบบประเมิน  SDQ 
5.จัดป้ายนิเทศ  ให้นักเรียนได้ทราบข้อมูล 

ความรู้  และสารสนเทศ 
6.สำรวจความสนใจ  ความถนัด  และ

ความสามารถของผู้เรียนเรียนมาวางแผน
จัดชมรม 

7.จัดบริการให้ข้อมูลการศึกษาต่อแก่ผู้เรียน  

10,000 
 
 
 
5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
13พ.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาว 
เทียมจันทร์ 
 
 
นางสาว 
เทียมจันทร์ 
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โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยเชิญโรงเรียนที่มีชั้นมัธยมปลาย  และ
โรงเรียนอาชีวศึกษา  มาแนะแนวศึกษา
ต่อ  ( walk  rally ) ให้นักเรียนชั้น ม.3 

8.รวบรวม  ติดตาม ข้อมูลการศึกษาต่อของ
นักเรียนที่จบชั้น ม.3 

9.ดำเนินกิจกรรมโฮมรูมวันพุธตอนเช้าหลัง
เคารพธงชาติ ของทุกสัปดาห์ 

10.สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
28 ก.พ. 64 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2งานปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นป.1,ม.1และเข้า
ใหม่ 
 

1.ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
2.จัดเตรียมข้อมูลการบรรยายด้าน นโยบาย
การบริหารโรงเรียน  ด้านวิชาการ  ด้าน
ธุรการ  และด้านบริหารทั่วไป 
3.ออกคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงาน 
4.ดำเนินงานตามแผน 
5.สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

5,000 6 มิ.ย. 63 
 

นางสาว 
เทียมจันทร์ 
 

2.3 งานวันพบ
ผู้ปกครอง 

1.วางแผน  กำหนดวัน  เวลา  วันพบ
ผู้ปกครอง  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
2.ออกคำสั่ง  แจ้งครูผู้รับผิดชอบ 
3.ดำเนินการตามแผนโดยครูประจำชั้น
เตรียมข้อมูลในการพบผู้ปกครอง 
4.ประมวลผลการพบผู้ปกครอง 
5.สรุป  ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

 20 มิ.ย. 63 
15ส.ค.63 
 21พ.ย.63 
 30ม.ค.64 
 3 เม.ย.64 
 
28 ก.พ.64 

นางสาวเทียม
จันทร์ 
 

     5.งบประมาณ   10,000   บาท 
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     6.การประเมินผลโครงการ งาน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 86มีประวัติ ข้อมูล  และได้รับ 
   การบันทึกในระเบียนสะสม 
2. จัดกิจกรรมโฮมรูมในชั้นเรียนได้ 
   ร้อยละ 86 ตามเวลาที่กำหนด 
3. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 86   ได้รับการ 
   เยี่ยมบ้าน 
4 .ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 
5. ผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ,ม.1และ เข้าใหม่ 
    ร้อยละ 86ได้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ 
    ผู้ปกครองและ มาพบครูประจำชั้นในวัน 
    พบผู้ปกครอง 
6  ผู้เรียนร้อยละ 86ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆจาก  
    บริการสารสนเทศ 
7. ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้รับการประเมินโดยใช้ 
    แบบประเมิน  SDQ 
ด้านคุณภาพ 
1.ผู้เรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม  และมี  
   พัฒนาการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 

 
-ตรวจสอบการบันทึกระเบียน
สะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ตรวจสอบ 
 
 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่  
  เกี่ยวข้อง 

 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
-แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 
-แบบคัดกรองนักเรียน 
-แบบบันทึกโฮมรูม 
-แบบประเมิน  SDQ 
-แบบบันทึกการจัดกิจกรรม
แนะแนว 
-ระเบียนสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สรุปรายงานสอบถามความพึง
พอใจ 

 
7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         1. โรงเรียนระดับมัธยมปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา  และโรงเรียนสังกัดกรมอาชีวศึกษา  ให้ความเอ้ือเฟ้ือ 
             ด้านบริการแนะแนวศึกษาต่อ 
         2. สำนักงานเทศบาลดอนขมิ้น 
 
8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1. ผู้เรียนได้รับการดูแล  รับการบริการด้านแนะแนว  การรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง  และเกิด     
              ประโยชน์ต่อตนเอง 
          2.  ผู้เรียนค้นพบตนเองในด้านความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของตนเอง 
          3. ผู้ปกครองพอใจพฤติกรรม ละคุณลักษณะของผู้เรียน   พร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน   
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ชื่อโครงการ                     โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
มาตรฐาน / เป้าหมายท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1                           ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            1.5                         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020  ยุทธศาสตร์ที่ 3.4  โครงการที่ 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ธ.ศ.2 
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หัวหน้าโครงการ             นางสาวพิทยาภรณ์   เห็นวิสุทธิ์ 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ            13 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที่                       โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้นในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้มีความรู้และ
ทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึน โดยได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สำคัญซึ่งต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียนและมีความรู้  
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากหน่วยงานต้นสังกัด 
ดังนั้น กลุ่มงานบริหารวิชาการร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนธีรศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระข้ึน  
 
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  - การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามศักยภาพ กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน พัฒนาตนเองจากฐาน
คะแนน เดิมของตัวเอง   
ความมีเหตุผล     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนที่สำคัญซึ่งต้องรับ 
                                    การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานภายนอก สมศ. 
                                    โดยใช้ผลการสอบจากการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ  
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี    -   การพัฒนาต้องทำต่อเนื่องจริงจัง  ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจึงจะเห็นผลและดีขึ้นเป็นลำดับ 
                                    การพัฒนาใด ๆ ต้องอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  และเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม  ผู้เรียนมี     
                                    ผลสัมฤทธิ์ที่ดีส่งผลให้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 
เงื่อนไขคุณธรรม             :   มีความขยัน ความอดทน มีความรอบคอบ กล้าเผชิญปัญหาอุปสรรคในการเรียนการ 
                                    สอนอย่างจริงจัง 
เงื่อนไขความรู้ :               ทักษะความรู้ของทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระของผู้เรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เป็นไปตาม    
เกณฑ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  โดยจัดการแข่งขัน
วิชาการภายในโรงเรียน  สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก และมีรางวัลอย่างน้อย 3 รายการ 
 จัดกิจกรรมจุดเน้นส่งเสริมผู้เรียนครบถ้วนทั้ง  8  กลุ่มสาระ 
 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการทดสอบระดับชาติ O-NET จำนวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  และ ภาษาอังกฤษ 
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3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  

1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้รับการตรวจนับคะแนนผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
รายวิชา  รายบุคคล  รายชั้นเรียนและกลุ่มสาระ   จากการวัดผลและประเมินผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2563 
ครบทั้ง 4 ครั้ง ได้แก่ การทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1  , การทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2  , การทดสอบปลายภาค
เรียนที่ 1 และ การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2   

2. ร้อยละ 86 ของ ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุก
รายวิชา 

3. ร้อยละ 86  ของทุกกลุ่มสาระได้ดำเนินกิจกรรมจุดเน้นเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
4. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการทดสอบระดับชาติ O-NET และมีผลสัมฤทธิ์

พัฒนาขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด 1%  
 ด้านคุณภาพ  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8  มีมาตรการ/จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะโดยเฉพาะทักษะที่เป็น
พ้ืนฐานการเรียนรายวิชาตามระดับชั้นอย่างชัดเจน 
 
4.  การดำเนินงาน/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ    
 

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ  

 
ประชุมคณะกรรมการ 8 กลุ่มสาระวางแผนนโยบาย
เพ่ือมอบหมายงานตามกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ 
  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
   สรุปและประเมินผล 
 

 
9,600 
**งบรัฐฯ 
เรียนฟรี 
 

 
 

นางสาวพิทยา
ภรณ์   
 
 
 

2.1งานจุดเน้น
ของกลุ่มสาระ 
 

1.ประชุมคณะกรรมการ 8 กลุ่มสาระวางแผน
นโยบายเพื่อมอบหมายงานตามกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่มสาระ 
2.จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
3.ทั้ง 8 กลุ่มสาระวางแผนดำเนินกิจกรรมจุดเน้น
ส่งเสริมผู้เรียน 
4.กำกับติดตาม 
5.สรุปและประเมินผล 

5,200 
 

พ.ค.63 
 
 
พ.ค.63 
 พ.ค.63 
 
ก.พ.64 

นางสาวพิทยา
ภรณ์   
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โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.2  
งานประเมินการ
อ่านเขียนและการ
คิดคำนวณระดับ
มัธยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3งานการสอบ
ประเมินคุณภาพ
ระดับชาติ  
O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
  

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ , ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย , ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)  
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพ่ือกำหนดหน้าที่ปฏิบัติ 
2.   ประชุมคณะกรรมการ  เพื่อมอบหมายงานตาม    
   กิจกรรม 
3.   จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
4.  สร้างแบบประเมินการอ่านภาษาไทย 
สร้างแบบประเมินการเขียนภาษาไทย 
สร้างแบบประเมินการอ่านภาษาไทย 
สร้างแบบประเมินการเขียนคำศัพท์และ
conversation ภาษาอังกฤษ 
8.สร้างแบบประเมินการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์  
9.ประชุมชี้แจงครูที่เกี่ยวข้อง 
10).กำหนดวัน เวลาที่ประเมิน 
- สอบอ่านภาษาไทย ครั้งที่ 1 
- สอบเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 
- สอบเขียนศัพท์และconversation ครั้งที่ 1 
- สอบการคิดคำนวณ ครั้งที่ 1 
- สอบอ่านภาษาไทย ครั้งที่ 2 
- สอบเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2     
- สอบเขียนศัพท์และconversation ครั้งที่ 2 
- สอบการคิดคำนวณ ครั้งที่ 2 
11). สรุปผลคะแนนการประเมินภาคเรียนที่ 1 และ 
ภาคเรียนที่ 2 
12).สรุปประเมินความพึงพอใจ 

1,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
700 

พ.ค.63 
 
 
พ.ค.63 
 
 พ.ค.63 
 
จ.22 มิ.ย.63 
จ.22 มิ.ย.63 
พ.24 ก.ค.
63 
 
พ.24 ก.ค.
63 
 
 
จ.9 พ.ย.63 
 จ.9 พ.ย.63 
 จ.9 พ.ย.63 
 จ.9 พ.ย.63 
 
20 ก.ย.63 
และ 
19 ก.พ.64 
22 ก.พ.64 

นางสาวพิทยา
ภรณ์   
 
 
-ฝ่ายวิชาการ 
-ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
-ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่าง- 
ประเทศ(อังกฤษ) 
-ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
-ครูหัวหน้าสาย
ชั้นระดับ ม.1-3 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
ดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด 
3.1 วิเคราะห์ผู้เรียน 
3.2 วิเคราะห์ข้อสอบ 
3.3 จัดทำเอกสาร 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ 

3,000 
 
 

พ.ค.63 
 
พ.ค.63 
 
  
พ.ค.- มิ.ย.
63 
มิ.ย.63-ม.ค.
64 

นางสาวพิทยา
ภรณ์   
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โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. สอนเสริมผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเรียน 
5. การจัดสอบ Pre O-NET  
6. จัดการทดสอบ O-NET ตามกำหนดของ สทศ. ปี
การศึกษา 2562 
7. รวบรวมและสรุปผลการทดสอบ 
8. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET 

พ.ย.-ธ.ค.63 
 
ก.พ.64 
 
มี.ค.64 
มี.ค.64 

 
5.  งบประมาณ 
         - โรงเรียน   9,600  บาท  
         - งบเรียนฟรี 15 ปี  
 
6.  การประเมินผลโครงการ งาน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ตามจุดเน้นของกลุ่มสาระอย่างเป็น
ระบบและมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามค่า
เป้าหมายของกลุ่มสาระที่กำหนดไว้ใน 
ร้อยละ 86 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1-
3 ได้รับการประเมินการอ่านเขียน , 
การคิดคำนวณ และ การทดสอบการ
เขียนคำศัพท-์conversation 
ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 86 ของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1-
3 ได้ผ่านการทดสอบระดับชาติ O-
NET ครบทั้ง 4 วิชา 
ด้านคุณภาพ  
     ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีทักษะ
พ้ืนฐานการเรียนรายวิชาดีขึ้น  

 
ตรวจนับคะแนนผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
รายบุคคล และคะแนนรายวิชา
กลางภาคและปลายภาคเรียน 1 – 
2 /2563 
สรุปวิเคราะห์ผลคะแนนสอบ 
กลางภาคและปลายภาคเรียน เป็น
รายบุคคล   
 
 
 
3.การคัดกรองกลุ่มสาระและผล
การแข่งขันภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 
4.แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
รายงานสรุปคะแนนรายวิชา 
ผลสอบระดับสังฆมณฑล 
ผลคะแนนการประเมินด้านการ
อ่านเขียนภาษาไทย การคิดคำนวณ 
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
รายงานผลคะแนน การทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ประจำปี 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี   
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       รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563 
หน่วยงานจัดสอบระดับชาติ  สทศ. 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา 

 
 

 

 

 

                                   ธ.ศ.2 

ชื่อโครงการ   English  we can .   
มาตรฐาน / เป้าหมายท่ี  3        กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
กลยุทธ์ที่  9    ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  
    และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016 - 2020  ยุทธศาสตร์ที่ 4     โครงการที่  14 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวโชคสกุล  ปานดี     
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  13 พ.ค. 2563  –  28 ก.พ.  2564  
สถานที่    ภายใน – ภายนอกโรงเรียนธรีศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดให้จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาและมีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ 

สมศ. รอบสี่ ด้านมาตรฐานส่งเสริม ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือเตรียมผู้เรียน ครู ยกระดับความสามารถในการ

ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน 

สังคมรอบสถานศึกษา และเกิดความพึงพอใจต่อสถานศึกษา  

การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ - พอประมาณกับวัยผู้เรียนจากง่ายไปยากและเพ่ิมปริมาณตามลำดับ 
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 ความมีเหตุผล - เน้นทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน และเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับผู้เรียน 

ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - รู้จักพัฒนาทักษะในการสื่อสารตามระดับชั้น ในการพัฒนาตนเอง และต่อยอดใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 

 เงื่อนไขคุณธรรม -  แบ่งปันความรู้ / การงาน / หน้าที่  

 เงื่อนไขความรู้  - เกิดความรู้และทักษะจากการปฏิบัติ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. ส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

       2. เพ่ือการดำเนินโครงการ งาน  พัฒนาเพ่ือยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายเป็นที่

พึงพอใจสร้างคุณค่าแก่  สถานศึกษา  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ       

 1. ผู้เรียนร้อยละ 86 เข้าร่วมงานพัฒนาเพ่ือยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

 2. ผู้เรียนร้อยละ 86  ยกระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 70 (เกรด 3 ขึ้นไป)  

ด้านคุณภาพ  
  ผู้เรียน  มีทักษะความสามารถในการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษ  และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง ถูกต้อง มีความสุข 

4.  การดำเนินงานและระยะเวลา 

โครงการ / งาน  วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

 English we can 
งานพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

 
 
1. ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
2. กำหนดวันเวลา พร้อมเครื่องมือ
การประเมินผล 
3.ดำเนินการจัดการเรียนรู้ และ
กิจกรรม 
English  Day ; Halloween 
Festival  ; Christmas Eve 
4.ประเมินตามมาตรฐาน แต่ละ
ระดับชั้น ป.1- ม.3 
5. สรุปประเมินผล การทดสอบ 
6.รายงานผล 

 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13พ.ค. 63 
 

28 ก.พ.64 
 

พ.ค.63 –ก.พ.64 
 

ต.ค.63 
ธ.ค.63 

พ.ค.63 –ก.พ.64 
 

28 ก.พ.64 
28 ก.พ.64 

 
 

นางสาวโชคสกุล 
และครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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5. งบประมาณ  
      10,000 บาท 
6. การประเมินผลโครงการ /งาน/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. ผู้เรียน ร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมงาน พัฒนาเพ่ือยกระดับ

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนาสื่อสาร 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 86 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสนทนาสื่อสารเฉลี่ยร้อยละ   70   
 
ด้านคุณภาพ 
    ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารและการ คิด

คำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ  86 

 
-  ตรวจสอบ 
-  สังเกต 
- ทดสอบ 
- สังเกต 
 
 
- สอบถาม 
 

 
- สถิติการมาเรียน 
- แบบประเมิน 
- แบบประเมินทดสอบ  
 การฟัง การพูด การอ่าน  
การเขียน 
 
- แบบสอบถาม 

 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        -  
8 . ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้เรียนมีประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้สอดแทรกในการเรียนการสอน และ
สามารถสื่อสารกบั  ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปได้  

 

 

 

ชื่อโครงการ    ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
เป้าหมายที่ 1    คุณภาพผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่    1.5    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 โครงการที่ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวเทียมจันทร์   เง็กคร้อย 

ธ.ศ.2 
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ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13  พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ 
ทักษะและเจตคติ  ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการ
ทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การ
รู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึง
ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ ต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ  
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกศึกษาตามความถนัด ความสนใจของตนเอ 
 ความมีเหตุผล  การเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของ     
การทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง  ประสงค์ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักสิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 
กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม 
เงื่อนไขคุณธรรม  ความเรียบง่าย ความพอเพียง  และความสุภาพถ่อมตน 
เงื่อนไขความรู้  ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้อย่างรอบด้านตามความถนัดและความสนใจ 
 2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ 
 3. เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ     
 ผู้เรียนร้อยละ  86  เข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ด้านคุณภาพ  
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 ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้ง
ด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม  
 ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์  
 ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  
4.การดำเนินงานและระยะเวลา    

โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.งานกิจกรรมแนะ
แนว 
2.งานกิจกรรมนักเรียน 
 2.1 กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 
 2.2 กิจกรรมชมรม 
3.งานกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 

1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2.เสนออนุมัติโครงการ 
3.ดำเนินงาน 
 3.1.กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

แต่ละกิจกรรม 
 3.2.ประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบ 
 3.3.ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม

แผน 
 3.4.ตรวจสมุดบันทึกการจัด

กิจกรรม และบันทึกผลการ
ตรวจทุกสัปดาห์ 

4.สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

900 13 พ.ค. 63 
13 พ.ค. 63 
พ.ค. 63-ก.พ. 64 
21-25 พ.ค.63 
 
13 พ.ค.63 
พ.ค.63-ก.พ.64 
 
พ.ค.63-ก.พ.64 
 
 
   28ก.พ.64 
 

นางสาวเทียมจันทร์ 
นางสาวเทียมจันทร์ 
นางสาวเทียมจันทร์ 
และ ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวเทียมจันทร์ 
 

5. งบประมาณ       900     บาท 

6. การประเมินผลโครงการ /งาน/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ     

     ผู้เรียนร้อยละ  86 เข้าร่วมและผ่าน

การผ่านจุดประสงค์แต่ละกิจกรรมมีผล

การประเมินระดับ “ผ่าน “ 

 

 

 

- ตรวจสอบสมุดประเมินผล
กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

- สมุดประเมินผล 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมชมรม 
- ใบรายงานการปฏิบัติ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 

ด้านคุณภาพ  

1) ผู้เรียนรู้ให้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย 
วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่าง
เหมาะสม  

2) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ 
ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการ
ทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา 
การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้อ
อาทรและสมานฉันท์  

3) ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  

 

- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนใกล้โรงเรียน  และชุมชนใกล้บ้านนักเรียน 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ 
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ชื่อโครงการ ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561–2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
             1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2516-2020 ยุทธศาสตร์  3.4  โครงการที่  3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ นายศักดิ์ชัย สว่างงาม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 13 พฤษภาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 
1. หลักการและเหตุผล   

 

    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนามากขึ้นจนมีความสำคัญต่อเราในหลายระดับที่ 
แตกต่างจากอดีต เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็น และสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเรา ดังนั้นผู้เรียน
จึงสมควรมีความรู้และความเข้าใจ ในหลักการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตได้ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เพ่ิมรายได ้การเข้าถึงบริการของภาครัฐ
โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น เพื่อเป็น  
นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทำงาน นำไปสู่อาชีพสุจริตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมทักษะการคิด  ปฏิบัติการต่อยอดพลังความคิด  
ความสามารถ และทักษะการทำงานรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างเป็นระบบ  ซึ่งโรงเรียนเป็นแหล่งให้ความรู้และ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน และ 
ก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงาม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ธ.ศ.2 
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    การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ : พอประมาณกับวัยผู้เรียนจากง่ายไปยากและเพ่ิมปริมาณตามลำดับขั้นตอน 
ความมีเหตุผล           : เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกระบวนการทำงาน และเลือกสรรสิ่ง 
                                 ที่ดีให้กับตนเองได้ นำไปสู่อาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                   
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี : กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นเป็นองค์ความรู้สู่การพัฒนาตนเองและต่อยอดเพ่ือน 
                                 การพัฒนาสู่อาชีพสุจริต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม :  ความซื่อตรง 
เงื่อนไขความรู้ :  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. วัตถุประสงค์     
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยี 
และการสื่อสารได้อย่างรู้เท่าทันและเคารพสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น 
 
 
3. เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ  
 1) ร้อยละ 86 ของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย 
โปรแกรม Scratch 
 3) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบขั้นตอนการทำงานและเขียน 
โปรแกรมด้วยภาษา Python 
 4) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างปลอดภัย 
    ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างรู้เท่าทัน ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น 
 

4. การดำเนินงานและระยะเวลา    
โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการ 
สื่อสาร 

ประชุมวางแผนดำเนินโครงการ 
เสนอขออนุมัติโครงการ 
ดำเนินการตามกำหนดเวลา /
ประเมินผลผู้เรียน 
ป.1 การสร้างภาพจาก 
      โปรแกรม Paint 
ป.2 การสร้างภาพจาก 
      โปรแกรม Paint 

1,800  
งบสนับสนุน 

ICT   
60 บาท/คน 

พ.ค.63 
พ.ค.63 
พ.ค. 63-ก.พ.64 

 
 
 
 
 

นายศักดิ์ชัย 
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ป.3 การสร้างแผ่นพับจาก 
      โปรแกรม MS – Word 
ป.4 การสร้างงานนำเสนอด้วย 
      MS – Power point 
ป.5 การสร้างเอกสารด้วย 
      โปรแกรม  MS – Word 
ป.6 การสร้างเอกสารด้วย 
      โปรแกรม  MS – Excel 
ม.1 ใช้เทคโนโลยีในการออก 
      แบบและเขียนโปรแกรม 
      เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Scratch 
ม.2 ใช้เทคโนโลยีในการออก 
     แบบขั้นตอนการทำงาน 
     และเขียนโปรแกรมด้วย 
     ภาษา Python 
ม.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      อย่างปลอดภัย 
ประเมินความพึงพอใจ ผู้เรียน  
สรุปงาน/ประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.พ. 64 
ก.พ. 64 

 

5. งบประมาณ   1,800  บาท  
 
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1 สามารถสร้าง 

ภาพจากโปรแกรม Paint 
- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.2 สามารถสร้าง 

ภาพจากโปรแกรม Paint 
- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.3 สามารถสร้าง 

แผ่นพับจากโปรแกรม MS – Word 
- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.4 สามารถสร้าง 

งานนำเสนอด้วย MS – Power point 
- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.5 สามารถสร้าง 

เอกสารด้วยโปรแกรม MS – Word 

 
- ประเมินความสามารถ
ของผู้เรียนรายบุคคล 

 
  

 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ 
  เทคโนโลยีฯ และวัดความ 
  สามารถของผู้เรียนรายบุคคล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
กระบวนการพัฒนาความ 
สามารถ 
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- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.6 สามารถสร้าง 
ด้วยโปรแกรม MS - Excel 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ม.1 ใช้เทคโนโลยีใน 
การออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย 
โปรแกรม Scratch 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ม.2 ใช้เทคโนโลยีใน 
การออกแบบขั้นตอนการทำงานและเขียน 
โปรแกรมด้วยภาษา Python 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ม.3 ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 

ด้านคุณภาพ 
- ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน และนำเสนอ
ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ อย่างถูกต้องและรู้เท่า
ทัน ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อ่ืน 
 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยจิตสำนึกและมีความระมัดระวัง สามารถต่อยอดได้ 

    อย่างสร้างสรรค์  

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ   โครงการติดตามการดำเนินโครงการด้านงบประมาณ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2          กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการ การบริหารจัดการคุณภาพของ 

ธ.ศ.2 
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 สถานศึกษา 

แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่  4.1   โครงการที่  3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวกุสุมนิภา  พิทักษ์สินธุ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
สถานที่    ห้องการเงินโรงเรียนธีรศาสตร์ 
2. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผู้บริหารมี

วิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถทางวิชาการและมีความริเริ่มในการบริหารสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมแบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหาร

งบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานจิตตาภิบาล 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความสำคัญในส่วนนี้ โดยเฉพาะในด้านการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการใช้
งบประมาณ จึงจัดทำโครงการติดตามการดำเนินโครงการด้านงบประมาณ เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณมีความถูกต้อง สามารถนำผลการประเมินใช้ในการจัดทำสารสนเทศ นำไปใช้ในการตัดสินใจและ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนต่อไป 
 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ การใช้งบประมาณเหมาะสมกับการดำเนินงานโครงการ 
ความมีเหตุผล  มีแผนการใช้งบประมาณตามความเหมาะสม 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีการจัดทำบัญชีเพ่ือการตรวจสอบความถูกต้อง  
เงื่อนไขคุณธรรม  ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส ชัดเจน 
เงื่อนไขความรู้  มีความรู้ทางด้านการจัดทำบัญชีอย่างเหมาะสม 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือตรวจสอบ กำกับติดตามการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการของโรงเรียน 
2) เพ่ือจัดทำสารสนเทศการใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการ สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ  

 
 
 

4. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ       

 ทุกโครงการและกิจกรรมใช้งบประมาณในการดำเนินงานและสำเร็จตามแผนปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา 

สามารถตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการได้ถูกต้อง ร้อยละ 86 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 

191 

 

  ด้านคุณภาพ  
 การใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการเป็นระบบคล่องตัว มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ 

5. การดำเนินงานและระยะเวลา   
 งาน/กิจกรรม วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการติดตาม
การดำเนิน
โครงการด้าน
งบประมาณ 
 

1) ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
2) สำรวจการเสนอของบประมาณ 
ในการดำเนินแต่ละโครงการ 
3) ติดตามใช้งบประมาณของแต่ละ
โครงการ 
4) รวบรวมข้อมูลการใช้งบ  
ประมาณตามแผน กิจกรรม 
โครงการที่จ่ายจริงเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการต่างๆ 
-  จัดทำสารสนเทศการใช้
งบประมาณตามแผนงาน กิจกรรม 
โครงการ เพ่ือเปรียบเทียบการใช้
งบประมาณท่ีตั้งไว้กับการจ่ายจริง 

 1-8 พ.ค.63 
21-31 พ.ค.63 
 
1 มิ.ย.63-31 มี.ค.
64 
1-15 มี.ค.64 
 
 
 
16-31 มี.ค.64 
 

นางสาวกุสุมนิภา 
นางสาวกุสุมนิภา 
 
นางสาวกุสุมนิภา 
 
นางสาวกุสุมนิภา 
 
 
 
นางสาวกุสุมนิภา 
 

5. งบประมาณ 
-ไม่มี- 

6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
  การเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณในการดำเนิน
โครงการถูกต้อง ร้อยละ 86 
ด้านคุณภาพ 
  งบประมาณที่ได้รับในการจัดทำโครงการ กิจกรรม 
งาน มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน 

 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ 
-สำรวจสอบถาม 
-สอบถาม 

 
- ตารางตรวจสอบ 
-แบบสำรวจ  
แบบสอบถาม 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

- 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การดำเนินโครงการมีความคล่องตัว มีสารสนเทศด้านงบประมาณ ใช้ในการรายงานและการพัฒนางานต่อไป 
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ชื่อโครงการ                     โครงการติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2          กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการ การบริหารจัดการคุณภาพของ 

  สถานศึกษา 

แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่  4.1   โครงการที่  3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวกุสุมนิภา  พิทักษ์สินธุ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
สถานที่ดำเนินการ  ห้องการเงินโรงเรียนธีรศาสตร์ 
1.หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศของโรงเรียนที่ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนโดยคำนึงถึงการ

พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณมาดำเนินการพัฒนาครู กระบวนการเรียนการสอน 

เทคโนโลยี อาคารสถานที่ เพ่ือใช้ในการพัฒนาบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความสำคัญด้านการเงินที่จำเป็นต้องมีการติดตามการ
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินเกิด
เสถียรภาพสามารถพัฒนากิจการด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ มีการแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชัดเจน 
ความมีเหตุผล  มีการกำหนดเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี มีการจัดทำเอกสารเพ่ือการตรวจสอบความถูกต้อง  
เงื่อนไขคุณธรรม  ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
เงื่อนไขความรู้  มีการจัดทำรายงานตรวจสอบอย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนากระบวนการการบริหารด้านงบประมาณ การจัดการศึกษาทั้งระบบ กำกับ ติดตาม งบประมาณ
รายรับของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
3.เป้าหมาย 

ธ.ศ.2 
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ด้านปริมาณ       
 1.ร้อยละ 86 ของผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2563 ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนได้

ตรงตามกำหนด 

 2.ผู้ปกครองนักเรียนที่ค้างชำระ ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาสามารถ

จ่ายหนี้ค้างชำระได้ 35 คน 

  ด้านคุณภาพ  
 มีงบประมาณด้านการศึกษาในการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. การดำเนินงานและระยะเวลา   
 งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการติดตาม
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 

1) ประชุม วางแผน จัดทำโครงการ 
2) ขออนุมัติดำเนินงาน 
3) ดำเนินงานตามที่วางแผน 
4) กำกับ ติดตามในการชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  
5) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

 

62,000 1 พ.ค.63- 
31 มี.ค.64 

นางสาวกุสุมนิภา 

1.งานติดตามการ
ชำระ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
2) ดำเนินงาน 
2.1) ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอ่ืน 
2.2) แจ้งจดหมายอัตราค่าธรรมเนียมการ
เรียนพร้อมกำหนดการชำระ 
2.3) ประชาสัมพันธ์ กำกับ ติดตามระดับชั้น 
2.4) ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
ช่วงการฟังผลสอบกลางภาค 
3) รวบรวมข้อมูลสรุปการชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร 

60,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-8 พ.ค.63 
 
 
 

21-31 พ.ค.63 
 

21 พ.ค.63-16 
มี.ค.64 

 
16-25 มี.ค.64 

 
25-28 มี.ค.64 

นางสาวกุสุมนิภา 
 
 
 
นางสาวกุสุมนิภา 
 
ครูประจำชั้น 
 
นางสาวกุสุมนิภา 
 
 
นางสาวกุสุมนิภา 
 

2. งานติดตาม
การค้างชำระ

1) ประชุม วางแผน มอบหมายงาน 
2) ดำเนินงาน 

2,000 1-8 พ.ค.63 นางสาวกุสุมนิภา 
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 งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน
ที่เกิน 1 ปี
การศึกษา 

2.1) วิเคราะห์ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอ่ืน 
2.2) แจ้งเอกสารอัตราค่าธรรมเนียมให้กับ
นักเรียนที่ค้างชำระให้ผู้ปกครองรับทราบ 
2.3) นัดพบผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็น
การพบปะหาแนวทางแก้ไข 
2.4) ติดตามผู้ปกครองตามข้อตกลงเป็น
รายบุคคล 
3) รายงานการค้างชำระค่าธรรมเนียมการ
เรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนนำเสนอผู้บริหาร
ทราบ 

21พ.ค.63-31  

มี.ค.64 

 
 
 
 
 

28 มี.ค.64 

 
 
5. งบประมาณ 

ประมาณ  62,000.00  บาท 
6. ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1.ร้อยละ 86 ของผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2563
ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนได้ตรง
ตามกำหนด 
2.ผู้ปกครองนักเรียนที่ค้างชำระ ค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าธรรมเนียมอ่ืนในปีการศึกษาที่ผ่านมาสามารถจ่าย
หนี้ค้างชำระได้ 35 คน 
ด้านคุณภาพ 
  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอ่ืน และการบริการของโรงเรียน 

-การสังเกต 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ 
-สำรวจสอบถาม 
 
 
-สอบถามความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต/ผู้สังเกต 
- ตารางตรวจสอบ 
- แบบสอบถาม 
 
 
-แบบสอบถาม 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

- 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โครงการ งาน ของโรงเรียนสามารถดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย  รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 

195 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชื่อโครงการ   ภูมิทัศน์โรงเรียน   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
มาตราฐาน/เป้าหมายที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 7                     ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานจัดสภาพแวดล้อมทาง  
                                        กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการที่ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   งานอาคารสถานที่ 
หัวหน้าโครงการ   นางนฤมล  บุญนาค 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  16  พฤษภาคม   2562 – 20 กุมภาพันธ์  2563 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร ์

ธ.ศ.2 
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1.หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 โรงเรียนเป็นสถานศึกที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตร  
กุลธิดาเพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
เนื่องจากบรรยากาศของห้องเรียนอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้อปรับแต่งให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จึง
ควรจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมให้มีบริการอนามัยที่ดีถูกต้อง ตามสุขลักษณะของโรงเรียนปัจจุบันสภาพแวดล้อม  
ของโรงเรียน  มีผลต่อการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมของนักเรียนเป็นไปอย่างมาการดำเนินงานตามศาสตร์
พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ        พอประมาณกับกำลังงานและกำลังทรัพย์ พอประมาณกับ ความสามารถของผู้เรียน 
ความมีเหตุผล           ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน เข้าใจปัญหา แก้ไข ปัญหา และ พัฒนาได้ถูกต้อง                                                                                 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ต้องมีการวางแผนที่ดี จัดเวลาให้เหมาะสม และที่สำคัญต้องมีผู้ประสานงานอย่าง 
                               รอบคอบและต่อเนื่อง  
เงื่อนไขคุณธรรม          ผู้แสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดีจงรักด้วยใจจริง  จงหลีกหนี                                                                                                                                                                                                     
                               ความชั่ว  จงรักกันฉันพี่น้อง  จงคิดว่าผู้อ่ืนดีกว่าตน   อย่าเฉื่อยชาจง 
                               มีจติใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า  จงชื่นชมยินดี      
เงื่อนไขความรู้           ผู้เรียนมีใจรักธรรมชาติและรักสิ่งแวดล้อม 
2.วัตถุประสงค์   

2.1  เพ่ือให้มีภูมิทศันโ์รงเรียนที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คุณภาพ 
          2.2   เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น มีความปลอดภัย 
                 ต่อการจัดการเรียนรู้และการจัด กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
3. เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ       
 1) ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนได้รับการปรับบรรยากาศ และปรับแต่งร่มไม้ให้สะอาด  
               สวยงามและมีความปลอดภัย  มีที่นั่งพักผ่อนมีธารน้ำไหลสวยงามด้านหลังห้องสมุด 
 2) ภูมิทัศน์โรงเรียน สะอาด ร่มรื่น  มีความปลอดภัย 
 
 
 ด้านคุณภาพ  
     โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ภายใน  และภูมิทัศน์ภายนอก ที่สะอาด สวยงาม   มีความปลอดภัย        
          ร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนใช้สถานที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด                                           
4.การดำเนินงานและระยะเวลา  

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

ธ.ศ.2 
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โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ                                                    
ภูมิทัศน์ 
โรงเรียน 
งานภูมิทัศน์
ภายใน 
 

ภูมิทัศน์ภายใน 
1.ประชุมวางแผน 
2.สำรวจสภาพบริเวณโรงเรยีน โดยรอบ 
3.เสนอขออนุมัติโครงการดำเนินงาน 
3.1 ภูมิทัศน์ภายใน 
     - จัดตั้งถังขยะให้เหมาะสม 
     - ดูแลรักษาความสะอาด 
     - บรรยากาศปลอดโปร่ง 
     - มีเวรสวัสดิการความปลอดภัย 
3.2 โซนรักษาสิ่งแวดล้อม 
       - หน้าอาคารเปาโล  ป.5/1 – ป.5/4 
       - เสาธงทิศเหนือ     ป.1/1 -- ป.1/4       
       - เสาธงทิศใต้         ป.4/1 – ป.4/4   
- เสาธงตะวันออก   ป.3/1 – ป.3/4 
       - เสาธงตะวันตก     ป.2/1 – ป.2/4 
       - หน้าห้องสมุด       ม.1/1– ม.1/4 
       - หน้าประตูทางเข้า  ป.6/1- ป6/4 
   - หน้าห้องสมุดระหว่างหน้าห้อง              
     model  classroom ม.2/1 - ม.2/4 
   - สวนหย่อมหลังห้องสมุด  ม.3/1 – ม.3/4 
 3.3   งานบำรุงรักษาต้นไม้สวนหย่อม 
 3.4 ดูแลทำความสะอาดตู้เก็บถ้วยรางวัล 

171,000 16พ.ค 63-20ก.พ.63 
  3 พ.ค.63 
 16พ.ค.63- 
 16พ.ค.63 
16 พ.ค.63-20ก.พ.64 
16พ.ค.63-20ก.พ.64 
16พ.ค.63-20ก.พ.64 
16พ.ค.63-20ก.พ.64 
16พ.ค.63-20ก.พ.64 
16พ.ค.63-20ก.พ.64 
 
 
 
16พ.ค.63-20ก.พ.64 
 
 
 
16พ.ค.63-20ก.พ.64 
 
 
16พ.ค.63-20ก.พ.64 
 

 นางนฤมล 
 
นายเพยาว์ 
นางนฤมล 
 
นางนฤมล 
นักการภารโรง 
                   
นางรังสิมา 
 
ครูประจำชั้น 
และนักเรียน 
ทุกคน     
 
 
 
 
ครูประจำชั้น 
และนักเรียน 
ทุกคน     
 

โครงการ 
ภูมิทัศน์ 
โรงเรียน 
 
 
งานภูมิทัศน์
ภายนอก 
 
 
 
 

ภูมิทัศน์ภายนอก 
 1. ทำแผนผังภายนอก 
 2.  จัดแบ่งจราจรการเดินรถ 
 3.  สภาพแวดล้อมหน้าโรงเรียน  
 4.  จัดระเบียบพ้ืนที่การจอดรถผู้ปกครอง 
      และผู้ประกอบการรับ-ส่งนักเรียน 
 5.  เปลี่ยนป้ายประกาศด้านหน้าโรงเรียน 
 6.  ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีพักขยะ   
     นอกโรงเรียน ข้างทางรถไฟ                           
 7.  ดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบรั้ว                                               
 8.  จัดพ้ืนที่ให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์         

20,000 16พ.ค.63.-16มิ.ย.62 
 16พ.ค.63-19ก.พ.64 
16พ.ค.63-19ก.พ.64 
 16พ.ค63.-28มิ.ย.62                 
  16พ.ค.63 
 16พ.ค.63-19ก.พ.64 
 16พ.ค.63-19ก.พ.64 
16พ.ค.63- 19ก.พ.64 
16พ.ค.63-19 ก.พ.64     
16พ.ค.63 -19ก.พ.64 
16พ.ค.63-19ก.พ.64 

               
นางนฤมล 
นางนฤมล 
นายเพยาว์ 
นายเพยาว์ 
นายสุวัฒน์ 
 
นายวิษณุ 
นักการภารโรง 
นักการภารโรง 
นางนฤมล 
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โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

 9.  เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานต่อ  
      ผู้บริหารประจำทุกเดือน 
 10. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ             
 11. ประเมินผลการดำเนินงาน 
 12.. จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

 2ก.ย.63-19ก.พ.64       
1ก.พ.63-19ก.พ.64 
1ก.พ.63-19ก.พ.64 
1ก.พ.63-19ก.พ.64 
1ก.พ.63-19ก.พ.64 

นางนฤมล 
นางนฤมล 
นางนฤมล 
นางนฤมล 
นางนฤมล 

   โครงการ          
   ภูมิทัศน์ 
   โรงเรียน 
  งาน 5 ส 

1 .คณะกรรมการวางแผนดำเนินการ 
 2 .เสนออนุมัติโครงการ 
 3. แจกอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 
 4. ตรวจห้องเรียนระดับ 
          ชั้น ป.1/1 – ป.1/4 
          ชั้น ป.2/1 – ป.2/4 
          ชั้น ป.3/1 – ป3/4 
          ชั้น ป.4/1 – ป4/4 
          ชั้น ป.5/1 – ป5/4 
          ชั้น ป.6/1 – ป6/4 
          ชั้น ม.1/1 – ม.1/4 
          ชั้น ม.2/1 – ม.2/4 
          ชั้น ม.3/1 – ม.3/4 
5. จัดทำสมุดบันทึก 
6. บันทึกการตรวจห้องเรียนแต่ละเดือน 
7. สรุปผลรวมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.62 
13พ.ค.63-16มิ.ย.63 
13พ.ค.63-31ต.ค.63 
13พ.ค.63-19ก.พ.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
13พ.ค.63-19ก.พ.64 
 
 
ต.ค.63-  ก.พ.64 

นางสาวอารีย์
นางสาวอารีย์             
นางสาวอารีย์                  
นางนัยนา 
นางสาวหนึ่งฤทัย 
นางสาวอารีย์ 
นางนฤมล 
นางสาวกมลชนก 
นางเสาวลักษณ์ 
นางสาวพัชรินทร์ 
นายสุวัฒน์ 
นางศรีไพร 
นางสาวอารีย์ 
 

5. งบประมาณ     191,000    บาท 
6.การประเมินผลโครงการ งาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
พ้ืนที่ที่กำหนดได้รับการปรับปรุงมีสภาพดีขึ้นสามารถใช้
เป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกในการบริการ และจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านคุณภาพ 
     โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ ภายใน-ภายนอก ที่
สะอาด สวยงาม ร่มรื่นและปลอดภัยใช้ประโยชน์เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

 
- สังเกต  สำรวจ ตรวจสอบ 
  จดบันทึก 
- สำรวจความพึงพอใจ 
- สังเกต  สำรวจ ตรวจสอบ 
  จดบันทึก 
- สำรวจความพึงพอใจ 

 
-  แบบบันทึกการทำงาน       
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- แผนผังจราจร 
-  แบบบันทึกการทำงาน       
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
    นักการภารโรง  คณะครู  ผู้เรียน  กลุ่มงานบริหารบุคคล  อนุเคราะห์จัดเวรสวัสดิการ      
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ช่วยกันรักษาความสะอาดและทรัพย์สมบัติของ โรงเรียน    ดูแลเอาใจใส่รักษากฎระเบียบปฎิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสาธารณะสมบัติ  อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรืน   สวยงามสะอาด
ปลอดภัย  รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
 
 
        
ชื่อโครงการ                            โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 – 2565  
มาตรฐาน/ เป้าหมายท่ี 2           กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                                           
กลยุทธ์ที่ 7          ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานจัดสภาพแวดล้อมทาง  กายภาพ

และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                                 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1   โครงการที่ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานอาคารสถานที่ 
หัวหน้าโครงการ                       นางศรีไพร หนูเกตุ 
ลักษณะโครงการ                      ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ                  13 พฤษภาคม 2563 –20 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที่ดำเนินการ               โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1. หลักการและเหตุผล 
            มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนให้มั่นคง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนสำหรับผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (2555-2559) เน้นให้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมเร่งให้ประเทศเกิดความเข็มแข็งขึ้น 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจการปรับตัวให้รองรับประชาคมและสังคม Aseanที่จะเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ 2558 องค์กรสถานศึกษาจึงต้องตระหนักและมีการปรับตัวอย่างเหมาะสม   
โดยให้ความสำคัญกับการการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและองค์ความรู้สมัยใหม่
เพ่ือ นำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นเมื่อใช้งานมากๆย่อมมีการชำรุดเสียหาย จึงต้องมีการสำรวจ
สภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์อาคารสถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และปลอดภัยรวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ

ธ.ศ.2 
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รับผิดชอบและช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนจึงมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 
 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  จัดซื้อและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อย่างเหมาะสม 
ความมีเหตุผล   โรงเรียนมีห้องเรียนห้องประกอบการ และวัสดุครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  มีห้องเรียนห้องประกอบการ วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถพร้อมใช้งาน 
เงื่อนไขคุณธรรม           ความเรียบง่าย ความพอเพียง  
เงื่อนไขความรู้              ผู้เรียนช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
2. วัตถุประสงค ์
      1.  เพ่ือการวางแผนและดำเนินการงานจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ  
       2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ช่วยรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
 
 
 
3. เป้าหมาย 
       เป้าหมายด้านปริมาณ     

1. ร้อยละ 86 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความมั่นคง       
พร้อมใช้งาน 

        2   ร้อยละ 86 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับซ่อมแซมปรับปรุงเพ่ือให้พร้อมใช้งาน 
        3.   ร้อยละ 86 มีการบันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง 
       เป้าหมายด้านคุณภาพ     

1. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเพียงพอ 
2. ครูและผู้เรียนช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี 

4.การดำเนินงาน และระยะเวลา 
โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ 
 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอขออนุมัติ 
3.ดำเนินการตามแผน 
 3.1ครตูรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ์ทุกวัน 
 3.2 ถ้าพบวัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสียหายให้เขียน
แจ้งซ่อมที่หน้าห้องวิชาการมัธยม 
 3.3 วางแบบบันทึกไว้ที่หน้าห้องวิชาการ 
 3.4 ผู้รับผิดชอบตรวจแบบบันทึกทุกวันตอน
เช้าและดำเนินการซ่อมแซ่มวัสดุครุภัณฑ์ 
 3.5 ผู้ดำเนินการซ่อมทำการซ่อมเสร็จแล้ว 
ให้ผู้แจ้งซ่อมเซ็นชื่อรับทราบ 
3.6 ให้ครูประจำห้องเรียนห้องประกอบการ
ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ในบันทึกการแจ้งซ่อม
เป็นรายเดือนเพ่ือสรุปรายงานผล 
3.7 ถ้าต้องการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้เขียนใบ 
  เสนอซื้อส่งผู้บริหารเซ็นอนุมัติ 
 3.8 เก็บรวบรวมใบแจ้งซ่อม/ใบเนอซื้อ 
 3.9 บันทึกใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซ้ือ 
 10.0ทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 10.1 สรุปรายการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ 
  ครุภัณฑ์ตลอดปี 
 10.2 สรุปความพึงพอใจ 
4.สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

1,500,000 13 พ.ค 63  
13พ.ค63-20 ก.พ 64       
13พ.ค63 -20 ก.พ 64  
13พ.ค63- 20 ก.พ 64      
13พ.ค63- 20 ก.พ 64      
 
13พ.ค63- 20 ก.พ 64      
13พ.ค63–20ก.พ 64 
 
13พ.ค63–20ก.พ 64 
 
13พ.ค63–20ก.พ 64 
 
 
13พ.ค63–20ก.พ 64 
 
13พ.ค63–20ก.พ 64 
 13พ.ค63-20ก.พ64 

25 ม.ค 64 
28 ม.ค 64 

 
30 ม.ค 64 
20 ก.พ 64 

 

นางศรีไพร   
นางศรีไพร   
นางศรีไพร   
นางศรีไพร   
นางศรีไพร 
 
นางศรีไพร   
นายเพยาว์ 
 
นายเพยาว์ 
 
นางศรีไพร 
 
  
นางศรีไพร   
  
นางศรีไพร   
 
นางศรีไพร   
นางศรีไพร   
นางศรีไพร 
นางศรีไพร 
นางศรีไพร 
 

 
 
 
 
    5. งบประมาณ 1,500 ,000 บาท 

6.การประเมินผลโครงการ / งาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 86 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
และอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม 

 
ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 
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ปรับปรุงให้มีความมั่นคงพร้อมใช้งาน 

2. ร้อยละ86 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ในการแจ้งซื้อซ่อมแซม พร้อมใช้งาน 
3. ร้อยละ 86 มีการบันทึกการ   
ซ่อมแซมและปรับปรุง 
ด้านคุณภาพ 
 

มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
และเพียงพอกับความต้องการ และ
บุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์
ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบแบบบันทึก 
 
 

ตรวจสอบแบบบันทึก 
 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 
 

แบบบันทึกการซ่อมแซม/ใบ
รายการจัดซื้อ 
 

แบบบันทึกการซ่อมแซม/ใบ
รายการจัดซื้อ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 
 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            -  ผู้รับเหมาจากภายนอก 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาด และปลอดภัย   มีสิ่งอำนวย ความสะดวก    
              พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  

2. โรงเรียน มีวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 
3. บุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้วมาใช้                 

              ประโยชน์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ศ.2 
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ชื่อโครงการ    สุขาภิบาล (น้ำดื่ม น้ำใช้ และสุขา) 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      2561 – 2565 

มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 7ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานจัด

สภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการที่ 3 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานอาคารสถานที่ 

หัวหน้าโครงการ    นางจุฑาวรรณ  เพ่ิมสาย 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ   13 พฤษภาคม 2563 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 

สถานที่ดำเนินการ   ห้องสุขาและสถานที่ให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ของโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 

 มาตรฐานการศึกษาด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ ห้องเรียนสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดห้องปฏิบัติการ อาคารเรี ยนมั่นคง สะอาดและ

ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับ

ผู้เรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน เน้นที่การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้

มีความสะอาด ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยได้รับความร่วมมือกับบุคลากรและผู้เรียนในสถานศึกษา 

ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับบริการห้องสุขาและสถานที่ให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ 

 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทำโครงการสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ดื่มน้ำถูกต้องตามหลัก

สุขอนามัยและได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาห้องสุขา สถานที่ให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ให้มีสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกสวยงาม มีความสะอาด และปลอดภัย 

การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ มีน้ำดื่มและการใช้น้ำห้องสุขาอย่างเหมาะสมเพียงพอกับครูและผู้เรียน 

ความมีเหตุผล  น้ำดื่มน้ำใช้และห้องสุขาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตที่จะต้องมีความ 

   สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ือสุขภาพของทุกๆคน 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว น้ำดื่มน้ำใช้และการสุขาภิบาลที่ดีจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

เงื่อนไขคุณธรรม  ความเรียบง่าย ความพอเพียง 
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เงื่อนไขความรู้ ผู้เรียนรู้วิธีการบริโภคน้ำดื่ม การใช้น้ำใช้และห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัยเพ่ือสุขภาพ 

ร่างกายที่แข็งแรง 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้และห้องสุขาท่ีสะอาดปลอดภัยถูกต้องตามสุขลักษณะ 

3. เป้าหมาย 
เป้าหมายด้านปริมาณ     

1.  ผู้เรียนทุกคนได้ดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัย  
2.  ผู้เรียนทุกคนรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด 
3.  ผู้เรียนทุกคนมีห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

เป้าหมายด้านคุณภาพ   
1.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จากการดื่มน้ำสะอาด 
2.  ผู้เรียนมีน้ำใช้ และสุขาที่สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามสุขลักษณะ ทำให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง 

 
4. การดำเนินงานและระยะเวลา   

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ
สุขาภิบาล (น้ำดื่ม 
น้ำใช้ และสุขา) 

 
 

 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอขออนุมัติ 
3.ตรวจและล้างเครื่องกรองน้ำ 
4.ชี้แจง แนะนำครูและผู้เรียน
ให้ทราบถึงการใช้และการรักษา
ความสะอาดในการใช้น้ำดื่มน้ำ
ใช้และการใช้ห้องสุขา 
5.ดำเนินการตรวจและติดตาม
การใช้น้ำดื่มน้ำใช้และห้องสุขา
เรื่องความสะอาด และความ
ปลอดภัยของน้ำดื่มน้ำใช้และ
ห้องสุขา 
6.เก็บรวบรวมข้อมูล 
7. ประเมินผล  
8.จัดทำรายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
 

9,500 
 
 
 

3,300 
 
 
 

100 
 

100 

3 พ.ค.63 
13 พ.ค.-16 มิ.ย.63 
13 พ.ค.63-20 ก.พ.64 
13 พ.ค.63-20 ก.พ.64 
 
 
13 พ.ค.63-20 ก.พ.64 
 
 
 
 1 ก.พ.-20 ก.พ.64 
 
1 ก.พ.-20 ก.พ.64 
 

นางจุฑาวรรณ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

5. งบประมาณ 13,000 บาท 
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205 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.  การประเมินผลโครงการ/งาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1 ผู้เรียนทุกคนได้ดื่มน้ำที่สะอาด
ปลอดภัย 
2 ผู้เรียนร้อยละ 86 ทุกคนรู้จักใช้น้ำ
อย่างประหยัด 
3 ห้องสุขาทุกห้อง  สะอาดถูก
สุขลักษณะและได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เรียนทุกชั้นรักษาความสะอาด 
4 ตรวจความสะอาด  ความปลอดภัย
ของห้องสุขาและตู้บริการน ้าดื่มทุก
สัปดาห์ 
5 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาและตู้ 
บริการน ้าดื่มให้มีความสะอาดและ 
ปลอดภัยอยู่เสมอ 
ด้านคุณภาพ 
1 ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จาก

การดื่มน้ำสะอาด และสุขาที่สะอาด 

ปลอดภัย รู้จักวิธีใช้และรักษาความ

สะอาดอย่างถูกต้อง 

 
-นับจำนวนจากการสำรวจ 
สอบถาม 
- การเฝ้าระวัง/สภาพจริงและ
บันทึกข้อมูล 
-ตรวจความสะอาด 
-บันทึกการปฏิบัติงาน 
 
 

 
-ตรวจและบันทึก 
 
 
 
-รายงานผลความพึงพอใจ 

 
-แบบสอบถาม 
 
-บันทึกเวรสวัสดิการ 
-แบบสอบถาม 
-ตารางตรวจและบันทึก 
- ตารางการตรวจและบันทึก
ความสะอาดในการใช้ห้องสุขา
ให้บริการน ้าดื่มน ้าใช้ 
 
- ตารางการตรวจและบันทึก
ความสะอาดในการใช้ห้องสุขา
ให้บริการน ้าดื่มน ้าใช้/ใบแจ้ง
ซ่อม 
 
-แบบสอบถาม 

 
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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 ผู้บริหาร  ครูและผู้เรียนโรงเรียนธีรศาสตร์  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมและการสุขาภิบาลที่ดี ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ศ.2 

 

 
ชื่อโครงการ                         โครงการอาคารเรียนอาคารประกอบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   2561 – 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2          กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่   7                       ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนดำเนินการงานจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
                                        และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ 4.3 โครงการกิจกรรมที่  5 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ              กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 
หัวหน้าโครงการ                    นางเสาวลักษณ์       อยูส่ถิตย์ 
ลักษณะโครงการ                    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ              13  พฤษภาคม  2563  -  20  กุมภาพันธ์   2564 
สถานที่ดำเนินการ                  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1.หลักการและเหตุผล 

                มาตรฐานการศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
มีการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคงสะอาดปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนโรงเรียนธีรศาสตร ์



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 
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จำเป็นต้องมีการจัดทำอาคารเรียน  อาคารประกอบ  แผนผังห้องเรียน  นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความมั่นคง ความ
ปลอดภัยของอาคารเรียน  มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี  และมีคุณภาพ 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ         ขนาดอาคารเรียน  อาคารประกอบ อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่และจำนวนผู้เรียน 
ความมีเหตุผล              อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนห้องประกอบต่างๆ ต้องจัดให้มีครบถ้วน   
                               เพียงพอ และ ใช้ประโยชน์สูงสุด                                                      
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนห้องประกอบให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ตลอดเวลา 
เงื่อนไขคุณธรรม            ความซื่อสัตย์   
เงื่อนไขความรู้       มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนอาคารประกอบ มาตรฐานห้องเรียนตามพระราชบัญญัติ    
                            การศึกษาเอกชน 
 

2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3.เป้าหมาย 

4 การดำเนินงานและระยะเวลา 

โครงการ/ งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการอาคารเรียน
อาคารประกอบ 
-งานการใช้ห้อง 
เรียนห้องประกอบ 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ประชาสัมพันธ์งานใช้ห้องประกอบการ 
4.มีการแนะนำให้บุคลากรครูได้มีการบันทึก
การใช้ห้องประกอบ 
5.ติดตามงานใช้ห้องประกอบเดือนละ 1 ครั้ง 
6.สำรวจอาคารเรียนอาคารประกอบพร้อม
ถ่ายภาพ 
7.ดำเนินการจัดทำประวัติอาคารเรียนอาคาร

1,000 13 พ.ค. 63 
13 พ.ค. 63 
13พ.ค. 63 

 
13พ.ค.- 

20 ก.พ. 64 
13พ.ค.- 

20 พ.ค. 64 
13-29พ.ค.64 

นางสาว 
พัชรินทร์ 

           เป้าหมายด้านปริมาณ   

               -ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจกับความม่ันคงปลอดภัยของอาคารเรียน อาคาร     

                ประกอบการ 

           เป้าหมายด้านคุณภาพ  

   - อาคารเรียน – อาคารประกอบมีความม่ันคงแข็งแรง  เอ้ือต่อการเรียนรู้    มีสภาพแวดล้อมที่    

     สะอาด  สวยงามร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ดี 
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โครงการ/ งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบและแผนผังอาคารเรียนอาคาร
ประกอบตามแบบสำรวจ 
8.ติดประวัติอาคารเรียนอาคารประกอบและ
แผนผังอาคารเรียนอาคารประกอบการ 
9.ประเมินความพึงพอใจ 
10.สรุปการประเมิน 
11.จัดทำรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 
 
 

 
13-29พ.ค64 

1มิ.ย63 
11ก.พ.64 
20ก.พ.64 
20ก.พ.64 

โครงการอาคารเรียน
อาคารประกอบ 

-งานสำรวจความ
มั่นคงแข็งแรงของ

อาคาร 

1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์งาน สำรวจความมั่นคง
แข็งแรงของ อาคาร 
4.ส่งแบบสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารให้บุคลากรครู ผู้ปกครองและผู้เรียน 
5..ประเมินแบบสำรวจ 
6.สรุปผลการประเมินจัดทำรายงาน
ประเมินผลต่อผู้บริหาร 
 
 
 
 
  

   500 
 

13 พ.ค..63 
20 พ.ค.63 
29 พ.ค.63 
3 มิ.ย.63 
10มิ.ย.63 
12มิ.ย.63 
10ก.ค.63 
15ก.ค.63 
15ส.ค.63 
20ส.ค.63 

นางเสาวลักษณ์ 

-งานซ้อมอัคคีภัย 
 

1 ประชุมวางแผน 

2. เสนอขออนุมัติ 

3. แจ้งครู ผู้เรียน  ให้รับทราบเรื่องอัคคีภัย 

4. ดูแลรักษาป้ายทางหนีไฟและแผนผังหนี
อัคคีภัยตามอาคารเรียน อาคารประกอบดังนี้ 

     4.1ทางข้ึนอาคารเปาโล 

     4.2ทางเดินหน้ามุกอาคารอักเนส 

     4.3โรงอาหารซิสเตอร์ 

     4.3โรงอาหารเด็กประจำ 

     4.5ตึกชั้น3 เด็กประจำ 

500 

 
 
 
 
 
 
 

 

13 พ.ค. 63 

 
 
 
 
 

นางนัยนา 
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โครงการ/ งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     4.6อาคารยวงบอสโกตรงกลางทางเดิน 

       4.7อาคารอักเนส 

ถ้าพบป้ายชำรุดเสียหายก็ดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม 

5.กำหนดวันซ้อมอัคคีภัยและประสานงานกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

6.ปฏิบัติการซ้อมหนีอัคคีภัยตาม 

แผน 

   6.1แจ้งให้ครูและ ผู้เรียนทราบว่าเมื่อเกิด
อัคคีภัยทราบว่าเมื่อเกิดอัคคีภัยต้องหนีไปยัง
กลางลานโดมดังนี้ 

อาคารเทเรซา 

-ชั้น 1  ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.2/2 ป.2/3 ป.
2/4 ตรงไปที่ลานโดม 

-ชั้น 2  ป.1/1  ลงทางบันไดติดกับอาคารเปา
โล 

  ป.2/1 ป.3/1   ลงทางบันไดกลาง 

 ป.4/1 ป.5/1 ป.6/1 ลงทางบันได 

 อาคารยวงบอสโก 
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โครงการ/ งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

-งานซ้อมอัคคีภัย 
-ชั้น 3 ป.3/2   ลงทางบันไดติดกับอาคารเปา
โล ป.3/3 ป.3/4 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ลงทาง
บันไดกลาง 

อาคารอักเนส 

-ชั้น1ม.3/1 ม.3/3 ม.3/2 ม.3/4 ม.1/1 ม.
2/1ตรงไปที่ลานโดม 

-ชั้น 2 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.1/2 ม.1/3 ม.
1/4 ลงทางบันไดกลาง 

-ชั้น 3 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.5/2 ป.5/3 ป.
5/4ลงทางบันไดกลาง 

6.2เหตุการณ์ดำเนินไปตามปกติและเมื่อได้ยิน
สัญญาณเตือนภัยให้ทุกคนมีสติและ
เตรียมพร้อม 

6.3เสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นให้ครู ผู้เรียน
ที่อยู่ตามจุดต่างๆ รีบวิ่งลงมายังจุดหมายที่
กำหนดไว้ 

7. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจงานซ้อม
อัคคีภัย 

8. สอบถามความพึงพอใจงานซ้อมอัคคีภัย 
 9. เก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงาน
ประเมินผลต่อผู้บริหาร 

 24 ก.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25ก.ค.63 
 
 
31 ก.ค.63 

นางนัยนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนัยนา 
 
-งานให้บริการจาก
บุคคลภายนอกและ
บุคคลภายใน 

1.ประชุมวางแผนการจัดทำงาน 

2.เสนอเพ่ือขออนุมัติงาน 

3.จัดทำให้บริการแก่บุคคลภายนอกและ
บุคคลภายใน 

4.ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มขอใช้
บริการ 

5.ผู้รับผิดชอบให้บริการแก่ผู้ยื่นความประสงค์ 

6.จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 

7.เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานประเมินผลต่อ
ผู้บริหาร 

8.จัดทำรายงาน 

 2พ.ค.63 

16พ.ค.63 

 

 

 

20ก.พ.64 

 

28ก.พ.64 

นายสุวัฒน์ 
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โครงการ/ งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 28ก.พ.64 

 
 

5. งบประมาณ    2,000   บาท 

6.การประเมินผลโครงการ / งาน / กิจกรรม 

ตัวช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.งานใช้อาคารเรียนอาคารประกอบ 
ด้านปริมาณ 

1. มีประวัติการก่อตั้งอาคารเรียนอาคาร
ประกอบจนถึงปัจจุบัน 

2. มีแผนผังอาคารเรียนอาคารประกอบ   
3. ร้อยละ86ของห้องเรียนและห้อง

ประกอบได้มีการใช้งาน 
4. ร้อยละ86ได้มีการบันทึกการใช้งาน

อาคารห้องประกอบ 

 
-ดูรายงานประวัติโรงเรียน 

 
 
-ดูรายงานแผนผังอาคารเรียน
เรียนอาคารประกอบ 
-ตรวจสอบการใช้บริการห้อง
ประกอบการ 
-ประเมินความพึงพอใจ 
  

 
- รายงานประวัติโรงเรียน 
 
 
- รายงานแผนผังห้องเรียน

ห้องประกอบการ 
 -     แบบบันทึก 

 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
ด้านคุณภาพ 
 ห้องเรียนห้องประกอบมีความม่ันคงแข็งแรง

และพร้อมในการใช้งาน 

-ตรวจสอบแบบประเมินความ
พึงพอใจประวัติอาคารเรียน
อาคารประกอบและแผนผัง
ห้องเรียน การใช้บริการห้อง
ประกอบการ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. งานสำรวจความม่ันคงแข็งแรงของ
อาคาร 
ด้านปริมาณ 
-อาคารเรียน อาคาร  
 ประกอบได้รับการสำรวจความมั่นคง 
แข็งแรงอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 
- ร้อยละ 86  ของอาคารเรียนอาคาร
ประกอบมีความม่ันคงแข็งแรง 
ด้านคุณภาพ 
-อาคารเรียน-อาคารประกอบมีความม่ันคง

 
 
 
-ตรวจสอบแบบพึงพอใจ 
 
 
-ตรวจสอบแบบพึงพอใจ 
 
 
-ตรวจสอบแบบพึงพอใจ 

 
 
 
-แบบประเมินพึงพอใจ 
 
 
-แบบประเมินพึงพอใจ 
 
 
-แบบประเมินพึงพอใจ 
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ตัวช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
แข็งแรงเอ้ือต่อการเรียนรู้   
3. งานอัคคีภัย 
ด้านปริมาณ 
- 1. นักเรียนร้อยละ 86 เข้าร่วมงานซ้อม
อัคคีภัย 
2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนครูและบุคลากรมี
ความปลอดภัยในการซ้อมอัคคีภัย 
ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียน ครู บุคลากรทุกคนมีความรู้และ
ทักษะในการป้องกันตนเองจากการเกิด
อัคคีภัยได้ถูกต้องและปลอดภัย 
  

 
 
- สำรวจข้อมูล 
 
- สำรวจข้อมูล 
 

 
 
- แบบสังเกต , แผนผังหนี
อัคคีภัย 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ

การซ้อมอัคคีภัย 
- สถิติการมาทำงานของครู 

นักการและสถิติการมาเรียน
ของนักเรียน 

 - ผลจากการปฏิบัติจริง 

4.งานให้บริการจากบุคคลภายนอกและ
บุคคลภายใน 
ด้านปริมาณ 
 -.ร้อยละ 86 ให้บริการบุคคลทั้งภายนอก
และภายในแก่ผู้ยื่นความประสงค์        
 ด้านคุณภาพ 
-มีความพึงพอใจกับการให้บริการ 

-ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
-บันทึการให้บริการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
-แบบบันทึกการให้บริการ 
 

 
7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  - ผู้บริหาร  บุคลากรครู  ผู้เรียน   ผู้ปกครอง 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   อาคารเรียนอาคารประกอบมีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งาน 
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ชื่อโครงการ   ภูมิทัศน์โรงเรียน   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2           กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการที่ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   งานอาคารสถานที่ 
หัวหน้าโครงการ   นางนฤมล  บุญนาค 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  16  พฤษภาคม   2563 – 20 กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร ์
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.2542 โรงเรียนเป็นสถานศึกที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตร  
กุลธิดาเพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
เนื่องจากบรรยากาศของห้องเรียนอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้อปรับแต่งให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึง
ควรจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมให้มีบริการอนามัยที่ดีถูกต้อง ตามสุขลักษณะของโรงเรียนปัจจุบันสภาพแวดล้อม  
ของโรงเรียน  มีผลต่อการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมของนักเรียนเป็นอย่างมาก 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ        พอประมาณกับกำลังงานและกำลังทรัพย์ พอประมาณกับ ความสามารถของผู้เรียน 
ความมีเหตุผล           ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน เข้าใจปัญหา แก้ไข ปัญหา และ พัฒนาได้ถูกต้อง                                                                                 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ต้องมีการวางแผนที่ดี จัดเวลาให้เหมาะสม และที่สำคัญต้องมีผู้ประสานงานอย่าง 
                               รอบคอบและต่อเนื่อง  
เงื่อนไขคุณธรรม          ผู้แสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดีจงรักด้วยใจจริง  จงหลีกหนี                                                                                                                                                                                                     
                               ความชั่ว  จงรักกันฉันพี่น้อง  จงคิดว่าผู้อ่ืนดีกว่าตน   อย่าเฉื่อยชาจง 
                               มีจติใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า  จงชื่นชมยินดี      
เงื่อนไขความรู้           ผู้เรียนมีใจรักธรรมชาติและรักสิ่งแวดล้อม 
2. วัตถุประสงค์      

2.1  เพื่อให้มีภูมิทัศน์โรงเรียนที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คุณภาพ 
          2.2   เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น มีความปลอดภัย 
                 ต่อการจัดการเรียนรู้และการจัด กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
3. เป้าหมาย  

เป้าหมายด้านปริมาณ       
1. ร้อยละ 86 ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนได้รับการปรับบรรยากาศ และปรับแต่งร่มไม้ให้สะอาด  

ธ.ศ.2 

 
ธ.ศ.2 
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สวยงามและความปลอดภัย  มีที่นั่งพักผ่อนมีธารน้ำไหลสวยงามด้านหลังห้องสมุด 
         2. ร้อยละ 86 ภูมิทัศน์โรงเรียน สะอาด ร่มรื่น  มีความปลอดภัย 

เป้าหมายด้านคุณภาพ  
      โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ภายใน  และภูมิทัศน์ภายนอก ที่สะอาด สวยงาม   มีความปลอดภัย        
          ร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนใช้สถานที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด                                           
 
4.การดำเนินงานและระยะเวลา  
  

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ                                                    

ภูมิทัศน์ 

โรงเรียน 

งานภูมิทัศน์

ภายใน 

 

ภูมิทัศน์ภายใน 

1.ประชุมวางแผน 

2.สำรวจสภาพบริเวณโรงเรยีน โดยรอบ 

3.เสนอขออนุมัติโครงการดำเนินงาน 

3.1 ภูมิทัศน์ภายใน 

     - จัดตั้งถังขยะให้เหมาะสม 

     - ดูแลรักษาความสะอาด 

     - บรรยากาศปลอดโปร่ง 

     - มีเวรสวัสดิการความปลอดภัย 

3.2 โซนรักษาสิ่งแวดล้อม 

       - หน้าอาคารเปาโล  ป.5/1 – ป.5/4 

       - เสาธงทิศเหนือ     ป.1/1 -- ป.1/4       

       - เสาธงทิศใต้         ป.4/1 – ป.4/4   

- เสาธงตะวันออก   ป.3/1 – ป.3/4 

       - เสาธงตะวันตก     ป.2/1 – ป.2/4 

       - หน้าห้องสมุด       ม.1/1– ม.1/4 

       - หน้าประตูทางเข้า  ป.6/1- ป6/4 

   - หน้าห้องสมุดระหว่างหน้าห้อง              

     model  classroom ม.2/1 - ม.2/4 

   - สวนหย่อมหลังห้องสมุด  ม.3/1– ม.3/4 

 3.3   งานบำรุงรักษาต้นไม้สวนหย่อม 

 3.4   ดูแลรักษาทำความสะอาดตู้เก็บถ้วย 

171,000 16พ.ค 63-20ก.พ.63 

  3 พ.ค.63 

 16พ.ค.63- 

 16พ.ค.63 

16 พ.ค.63-20ก.พ.64 

16พ.ค.63-20ก.พ.64 

16พ.ค.63-20ก.พ.64 

16พ.ค.63-20ก.พ.64 

16พ.ค.63-20ก.พ.64 

16พ.ค.63-20ก.พ.64 

 

 

 

16พ.ค.63-20ก.พ.64 

 

 

 

16พ.ค.63-20ก.พ.64 

 

 

16พ.ค.63-20ก.พ.64 

 

 นางนฤมล 

 

นายเพยาว์ 

นางนฤมล 

 

นางนฤมล 

นักการภารโรง 

                   

นางรังสิมา 

 

ครูประจำชั้น 

และนักเรียน 

ทุกคน     

 

 

 

 

ครูประจำชั้น 

และนักเรียน 

ทุกคน     
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        รางวัล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 

ภูมิทัศน์ 

โรงเรียน 

 

 

งานภูมิทัศน์

ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิทัศน์ภายนอก 

 1. ทำแผนผังภายนอก 

 2.  จัดแบ่งจราจรการเดินรถ 

 3.  สภาพแวดล้อมหน้าโรงเรียน  

 4.  จัดระเบียบพ้ืนที่การจอดรถผู้ปกครอง 

      และผู้ประกอบการรับ-ส่งนักเรียน 

 5.  เปลี่ยนป้ายประกาศด้านหน้าโรงเรียน 

 6.  ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีพักขยะ   

     นอกโรงเรียน ข้างทางรถไฟ                           

 7.  ดูแลรักษา ตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบรั้ว                                               

 8.  จัดพ้ืนที่ให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์         

 9.  เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานต่อ  

      ผู้บริหารประจำทุกเดือน 

 10. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ             

 11. ประเมินผลการดำเนินงาน 

 12.. จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

20,000  

พ.ค.63 - ก.พ.64 

 

 

พ.ค.63 - มิ.ย.62 

  16พ.ค.63 

  

 16พ.ค.63-19ก.พ.64 

16พ.ค.63- 19ก.พ.64 

    

16พ.ค.63 -19ก.พ.64 

16พ.ค.63-19ก.พ.64 

 2ก.ย.63-19ก.พ.64 

       

1ก.พ.63-19ก.พ.64 

1ก.พ.63-19ก.พ.64 

1ก.พ.63-19ก.พ.64 

 

               

นางนฤมล 

นางนฤมล 

นายเพยาว์ 

นายเพยาว์ 

นายสุวัฒน์ 

 

นายวิษณุ 

นักการภารโรง 

 

นักการภารโรง 

นางนฤมล 

นางนฤมล 

 

นางนฤมล 

นางนฤมล 

นางนฤมล 

   โครงการ          1 .คณะกรรมการวางแผนดำเนินการ  พ.ค.62 นางสาวอารีย์
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   ภูมิทัศน์ 

   โรงเรียน 

  งาน 5 ส 

 2 .เสนออนุมัติโครงการ 

 3. แจกอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 

 4. ตรวจห้องเรียนระดับ 

          ชั้น ป.1/1 – ป.1/4 

          ชั้น ป.2/1 – ป.2/4 

          ชั้น ป.3/1 – ป3/4 

          ชั้น ป.4/1 – ป4/4 

          ชั้น ป.5/1 – ป5/4 

          ชั้น ป.6/1 – ป6/4 

          ชั้น ม.1/1 – ม.1/4 

          ชั้น ม.2/1 – ม.2/4 

          ชั้น ม.3/1 – ม.3/4 

5. จัดทำสมุดบันทึก 

6. บันทึกการตรวจห้องเรียนแต่ละเดือน 

7. สรุปผลรวมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

13พ.ค.63-16มิ.ย.63 

13พ.ค.63-31ต.ค.63 

13พ.ค.63-19ก.พ.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13พ.ค.63-19ก.พ.64 

 

ต.ค.63-  ก.พ.64 

นางสาวอารีย์             

นางสาวอารีย์                  

นางนัยนา 

นางสาวหนึ่งฤทัย 

นางสาวอารีย์ 

นางนฤมล 

นางสาวกมลชนก 

นางเสาวลักษณ์ 

นางสาวพัชรินทร์ 

นายสุวัฒน์ 

นางศรีไพร 

นางสาวอารีย์ 

 
5. งบประมาณ     191,000    บาท 
 
6.การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 86 ของพ้ืนที่ที่กำหนดได้รับ
การปรับปรุงมีสภาพดีขึ้นสามารถใช้
เป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกในการ
บริการ และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านคุณภาพ 

     โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ ภายใน-

ภายนอก ที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นและ

ปลอดภัยใช้ประโยชน์เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

- สังเกต  สำรวจ ตรวจสอบ 

  จดบันทึก 

- สำรวจความพึงพอใจ 

 

 

 

- สังเกต  สำรวจ ตรวจสอบ 

  จดบันทึก 

- สำรวจความพึงพอใจ 

 

-  แบบบันทึกการทำงาน       

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- แผนผังจราจร 

 

 

 

-  แบบบันทึกการทำงาน       

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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     7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
                      นักการภารโรง  คณะครู  ผู้เรียน  กลุ่มงานบริหารบุคคล  อนุเคราะห์จัดเวรสวัสดิการ      
          ชว่ยกันรักษาความสะอาดและทรัพย์สมบัติของโรงเรียน    ดูแลเอาใจใส่รักษากฎระเบียบปฎิบัติ          
          อย่างเคร่งครัด 
     8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสาธารณะสมบัติ  อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น   
สวยงามสะอาดปลอดภัย  รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
ชื่อโครงการ                            โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2561 – 2565  
มาตรฐาน/ เป้าหมายท่ี 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                                           
กลยุทธ์ที่ 7            ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานจัดสภาพแวดล้อมทาง      
                                          กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                                 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1   โครงการที่ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานอาคารสถานที่ 
หัวหน้าโครงการ                       นางศรีไพร หนูเกตุ 

ธ.ศ.2 
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ลักษณะโครงการ                      ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ                 13 พฤษภาคม 2563 –20 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที่ดำเนินการ             โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
            มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนให้มั่นคง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) เน้นให้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมเร่งให้ประเทศเกิดความเข็มแข็งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการ
การพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือ นำไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นเมื่อใช้งานมากๆย่อมมีการชำรุดเสียหาย จึงต้องมีการสำรวจสภาพของวัสดุครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และปลอดภัยรวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและช่วยกัน
รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนจึงมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  จัดซื้อและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อย่างเหมาะสม 
ความมีเหตุผล   โรงเรียนมีห้องเรียนห้องประกอบการ และวัสดุครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  มีห้องเรียนห้องประกอบการ วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถพร้อมใช้งาน 
เงื่อนไขคุณธรรม           ความเรียบง่าย ความพอเพียง  
เงื่อนไขความรู้              ผู้เรียนช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
2. วัตถุประสงค ์
      1.  เพ่ือการวางแผนและดำเนินการงานจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ  
       2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ช่วยรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
 
 
 
 
3. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ     

1. ร้อยละ 86 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความม่ันคง       
พร้อมใช้งาน 

        2   ร้อยละ 86 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับซ่อมแซมปรับปรุงเพ่ือให้พร้อมใช้งาน 
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        3.  ร้อยละ 86 มีการบันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง 
           ด้านคุณภาพ     

        วัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเพียงพอ ครูและผู้เรียนช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์พร้อมใช้
งานตลอดปี 

4.การดำเนินงาน และระยะเวลา 
โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ 
 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอขออนุมัติ 
3.ดำเนินการตามแผน 
 3.1ครูตรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ์ทุกวัน 
 3.2 ถ้าพบวัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสียหายให้เขียน

แจ้งซ่อมที่หน้าห้องวิชาการมัธยม 
 3.3 วางแบบบันทึกไว้ที่หน้าห้องวิชาการ 
 3.4 ผู้รับผิดชอบตรวจแบบบันทึกทุกวันตอน 
      เช้าและดำเนินการซ่อมแซ่มวัสดุครุภัณฑ์ 
 3.5 ผู้ดำเนินการซ่อมทำการซ่อมเสร็จแล้ว    
      ให้ผู้แจ้งซ่อมเซ็นชื่อรับทราบ 
 3.6 ให้ครูประจำห้องเรียนห้องประกอบการ 
      ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ในบันทึกการแจ้ง 
      ซ่อมเป็นรายเดือนเพ่ือสรุปรายงานผล 
3.7  ถ้าต้องการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้เขียนใบ 
      เสนอซื้อส่งผู้บริหารเซ็นอนุมัติ 
 3.8 เก็บรวบรวมใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซ้ือ 
 3.9 บันทึกใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซ้ือ 
 10.0ทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 10.1 สรุปรายการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ 
        ครุภัณฑ์ตลอดปี 
 10.2 สรุปความพึงพอใจ 
4. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

1,500,000 13 พ.ค 63  
13พ.ค63-20 ก.พ 64       
13พ.ค63 -20 ก.พ 64  
13พ.ค63- 20 ก.พ 64      
13พ.ค63- 20 ก.พ 64      
 
13พ.ค63- 20 ก.พ 64      
13พ.ค63–20ก.พ 64 
 
13พ.ค63–20ก.พ 64 
 
13พ.ค63–20ก.พ 64 
 
 
13พ.ค63–20ก.พ 64 
 
13พ.ค63–20ก.พ 64 
 13พ.ค63-20ก.พ64 

25 ม.ค 64 
28 ม.ค 64 

 
30 ม.ค 64 
20 ก.พ 64 

 

นางศรีไพร   
นางศรีไพร   
นางศรีไพร   
นางศรีไพร   
นางศรีไพร 
 
นางศรีไพร   
นายเพยาว์ 
 
นายเพยาว์ 
 
นางศรีไพร 
 
  
นางศรีไพร   
  
นางศรีไพร   
 
นางศรีไพร   
นางศรีไพร   
นางศรีไพร 
นางศรีไพร 
นางศรีไพร 
 

 
5. งบประมาณ 1,500 ,000 บาท 
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6.การประเมินผลโครงการ / งาน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 86 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
และอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม 
ปรับปรุงให้มีความมั่นคงพร้อมใช้งาน 

2. ร้อยละ 86 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ในการแจ้งซื้อซ่อมแซม พร้อมใช้งาน 
3. ร้อยละ  86  มีการบันทึกการ   
ซ่อมแซมและปรับปรุง 
ด้านคุณภาพ 
 

มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
และเพียงพอกับความต้องการ และ
บุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์
ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี 

 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบแบบบันทึก 
 
 

ตรวจสอบแบบบันทึก 
 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 
 
 
 

แบบบันทึกการซ่อมแซม/ใบ
รายการจัดซื้อ 
 

แบบบันทึกการซ่อมแซม/ใบ
รายการจัดซื้อ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            -  ผู้รับเหมาจากภายนอก 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาด และปลอดภัย   มีสิ่งอำนวย ความสะดวก    
              พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  

2. โรงเรียน มีวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 
3. บุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้วมาใช้                 

              ประโยชน์   
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ชื่อโครงการ    สุขาภิบาล (น้ำดื่ม น้ำใช้ และสุขา) 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      2561 – 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 7                                    ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการงานจัดสภาพแวดล้อม 
                                                 ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการที่ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานอาคารสถานที่ 
หัวหน้าโครงการ    นางจุฑาวรรณ  เพิ่มสาย 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13 พฤษภาคม 2563 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที่ดำเนินการ   ห้องสุขาและสถานที่ให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ของโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
1.หลักการและเหตุผล 

 มาตรฐานการศึกษาด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ห้องเรียนสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน เน้นที่การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้
มีความสะอาด ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยได้รับความร่วมมือกับบุคลากรและผู้เรียนในสถานศึกษา 
ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับบริการห้องสุขาและสถานที่ให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ 
 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทำโครงการสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ดื่มน้ำถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัยและได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาห้องสุขา สถานที่ให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ ให้มีสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสวยงาม มีความสะอาด และปลอดภัย 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ มีน้ำดื่มและการใช้น้ำห้องสุขาอย่างเหมาะสมเพียงพอกับครูและผู้เรียน 
ความมีเหตุผล  น้ำดื่มน้ำใช้และห้องสุขาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตที่จะต้องมีความ 
   สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ือสุขภาพของทุกๆคน 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว น้ำดื่มน้ำใช้และการสุขาภิบาลที่ดีจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
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เงื่อนไขคุณธรรม  ความเรียบง่าย ความพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้ ผู้เรียนรู้วิธีการบริโภคน้ำดื่ม การใช้น้ำใช้และห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัยเพ่ือสุขภาพ 

ร่างกายที่แข็งแรง 
2.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้และห้องสุขาท่ีสะอาดปลอดภัยถูกต้องตามสุขลักษณะ  
 
 
 
 
 
 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     

1.  ผู้เรียนทุกคนได้ดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัย  
2.  ผู้เรียนทุกคนรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด 
3.  ผู้เรียนทุกคนมีห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 
ด้านคุณภาพ   

1.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จากการดื่มน้ำสะอาด 
2.  ผู้เรียนมีน้ำใช้ และสุขาที่สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามสุขลักษณะ ทำให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง 

 
4. การดำเนินงานและระยะเวลา   

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ
สุขาภิบาล (น้ำดื่ม 
น้ำใช้ และสุขา) 

 
 

 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอขออนุมัติ 
3.ตรวจและล้างเครื่องกรองน้ำ 
4.ชี้แจง แนะนำครูและผู้เรียน
ให้ทราบถึงการใช้และการรักษา
ความสะอาดในการใช้น้ำดื่มน้ำ
ใช้และการใช้ห้องสุขา 
5.ดำเนินการตรวจและติดตาม
การใช้น้ำดื่มน้ำใช้และห้องสุขา
เรื่องความสะอาด และความ
ปลอดภัยของน้ำดื่มน้ำใช้และ

 
 

9,500 
 
 
 

3,300 
 
 
 

100 

3 พ.ค.63 
13 พ.ค.-16 มิ.ย.63 
13 พ.ค.63-20 ก.พ.64 
13 พ.ค.63-20 ก.พ.64 
 
 
13 พ.ค.63-20 ก.พ.64 
 
 
 
 1 ก.พ.-20 ก.พ.64 

นางจุฑาวรรณ 
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ห้องสุขา 
6.เก็บรวบรวมข้อมูล 
7. ประเมินผล  
8.จัดทำรายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
100 

 
1 ก.พ.-20 ก.พ.64 
 

 
 

5. งบประมาณ 13,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การประเมินผลโครงการ/งาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1 ผู้เรียนทุกคนได้ดื่มน้ำที่สะอาด
ปลอดภัย 
2 ผู้เรียนร้อยละ 86 ทุกคนรู้จักใช้น้ำ
อย่างประหยัด 
3 ห้องสุขาทุกห้อง  สะอาดถูก
สุขลักษณะและได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เรียนทุกชั้นรักษาความสะอาด 
4 ตรวจความสะอาด  ความปลอดภัย
ของห้องสุขาและตู้บริการน ้าดื่มทุก
สัปดาห์ 
5 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาและตู้ 
บริการน ้าดื่มให้มีความสะอาดและ 
ปลอดภัยอยู่เสมอ 
ด้านคุณภาพ 

 
-นับจำนวนจากการสำรวจ 
สอบถาม 
- การเฝ้าระวัง/สภาพจริงและ
บันทึกข้อมูล 
-ตรวจความสะอาด 
-บันทึกการปฏิบัติงาน 
 
 

 
-ตรวจและบันทึก 
 
 
 

 
-แบบสอบถาม 
 
-บันทึกเวรสวัสดิการ 
-แบบสอบถาม 
-ตารางตรวจและบันทึก 
- ตารางการตรวจและบันทึก
ความสะอาดในการใช้ห้องสุขา
ให้บริการน ้าดื่มน ้าใช้ 
 
- ตารางการตรวจและบันทึก
ความสะอาดในการใช้ห้องสุขา
ให้บริการน ้าดื่มน ้าใช้/ใบแจ้ง
ซ่อม 
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1 ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จาก

การดื่มน้ำสะอาด และสุขาที่สะอาด 

ปลอดภัย รู้จักวิธีใช้และรักษาความ

สะอาดอย่างถูกต้อง 

-รายงานผลความพึงพอใจ -แบบสอบถาม 

 
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้บริหาร  ครูและผู้เรียนโรงเรียนธีรศาสตร์  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมและการสุขาภิบาลที่ดี ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ศ.2 

  
 
ชื่อโครงการ                         โครงการอาคารเรียนอาคารประกอบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   2561 – 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2          กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่   7                       ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนดำเนินการงานจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
                                        และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ 4.3 โครงการกิจกรรมที่  5 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ              กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 
หัวหน้าโครงการ                    นางเสาวลักษณ์       อยูส่ถิตย์ 
ลักษณะโครงการ                    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ              13  พฤษภาคม  2563  -  20  กุมภาพันธ์   2564 
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สถานที่ดำเนินการ                  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

1.หลักการและเหตุผล 

                มาตรฐานการศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
มีการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคงสะอาดปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนโรงเรียนธีรศาสตร ์
จำเป็นต้องมีการจัดทำอาคารเรียน  อาคารประกอบ  แผนผังห้องเรียน  นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความมั่นคง ความ
ปลอดภัยของอาคารเรียน  มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี  และมีคุณภาพ 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ         ขนาดอาคารเรียน  อาคารประกอบ อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่และจำนวนผู้เรียน 
ความมีเหตุผล              อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนห้องประกอบต่างๆ ต้องจัดให้มีครบถ้วน   
                               เพียงพอ และ ใช้ประโยชน์สูงสุด                                                      
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนห้องประกอบให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ตลอดเวลา 
เงื่อนไขคุณธรรม            ความซื่อสัตย์   
เงื่อนไขความรู้       มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนอาคารประกอบ มาตรฐานห้องเรียนตามพระราชบัญญัติ    
                            การศึกษาเอกชน 
 

2 วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือการวางแผนและดำเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3.เป้าหมาย 

4 การดำเนินงานและระยะเวลา 

โครงการ/ งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการอาคารเรียน
อาคารประกอบ 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 

1,000 13 พ.ค. 63 
13 พ.ค. 63 

นางสาวพัชรินทร์ 

           เป้าหมายด้านปริมาณ   

               -ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจกับความม่ันคงปลอดภัยของอาคารเรียน อาคาร     

                ประกอบการ 

           เป้าหมายด้านคุณภาพ  

   - อาคารเรียน – อาคารประกอบมีความม่ันคงแข็งแรง  เอ้ือต่อการเรียนรู้    มีสภาพแวดล้อมที่    

     สะอาด  สวยงามร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ดี 
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โครงการ/ งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
-งานการใช้ห้อง 
เรียนห้องประกอบ 

3.ประชาสัมพันธ์งานใช้ห้องประกอบการ 
4.มีการแนะนำให้บุคลากรครูได้มีการ
บันทึกการใช้ห้องประกอบ 
5.ติดตามงานใช้ห้องประกอบเดือนละ 1 
ครั้ง 
6.สำรวจอาคารเรียนอาคารประกอบ
พร้อมถ่ายภาพ 
7.ดำเนินการจัดทำประวัติอาคารเรียน
อาคารประกอบและแผนผังอาคารเรียน
อาคารประกอบตามแบบสำรวจ 
8.ติดประวัติอาคารเรียนอาคารประกอบ
และแผนผังอาคารเรียนอาคาร
ประกอบการ 
9.ประเมินความพึงพอใจ 
10.สรุปการประเมิน 
11.จัดทำรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 
 

13พ.ค. 63 
 

13พ.ค.- 
20 ก.พ. 64 

13พ.ค.- 
20 พ.ค. 64 

13-29พ.ค.64 
 

13-29พ.ค64 
 
 
 

1มิ.ย63 
 
 

 
11ก.พ.64 
20ก.พ.64 
20ก.พ.64 

โครงการอาคารเรียน
อาคารประกอบ 

-งานสำรวจความ
มั่นคงแข็งแรงของ

อาคาร 

1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์งาน สำรวจความมั่นคง
แข็งแรงของ อาคาร 
4.ส่งแบบสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารให้บุคลากรครู ผู้ปกครองและ
ผู้เรียน 
5..ประเมินแบบสำรวจ 
6.สรุปผลการประเมินจัดทำรายงาน
ประเมินผลต่อผู้บริหาร 
  

   500 
 

13 พ.ค..63 
20 พ.ค.63 
29 พ.ค.63 
3 มิ.ย.63 
10มิ.ย.63 
12มิ.ย.63 
10ก.ค.63 
15ก.ค.63 
15ส.ค.63 
20ส.ค.63 

นางเสาวลักษณ์ 

โครงการ 
อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 
 -งานซ้อมอัคคีภัย 

1 ประชุมวางแผน 

2. เสนอขออนุมัติ 

3. แจ้งครู ผู้เรียน  ให้รับทราบเรื่อง 

500 

 
 

13 พ.ค. 63 

 
 

นางนัยนา 
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โครงการ/ งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    อัคคีภัย 

4. ดูแลรักษาป้ายทางหนีไฟและแผนผัง   

   หนีอัคคีภัยตามอาคารเรียน อาคาร 

   ประกอบดังนี้ 

     4.1ทางข้ึนอาคารเปาโล 
     4.2ทางเดินหน้ามุกอาคารอักเนส 
     4.3โรงอาหารซิสเตอร์ 
     4.3โรงอาหารเด็กประจำ 
     4.5ตึกชั้น3 เด็กประจำ 
     4.6อาคารยวงบอสโกตรงกลาง 
         ทางเดิน 
       4.7อาคารอักเนส 
ถ้าพบป้ายชำรุดเสียหายก็ดำเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

5. กำหนดวันซ้อมอัคคีภัยและ
ประสานงานกับบุคลากรที่เก่ียวข้องให้
ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ 

6.ปฏิบัติการซ้อมหนีอัคคีภัยตามแผน 

   6.1แจ้งให้ครูและ ผู้เรียนทราบว่าเมื่อ
เกิดอัคคีภัยทราบว่าเมื่อเกิด
อัคคีภัยต้องหนีไปยังกลางลานโดม
ดังนี้ 

อาคารเทเรซา 

- ชั้น 1  ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.2/2   

   ป.2/3 ป.2/4   ตรงไปท่ีลานโดม 

- ชั้น 2  ป.1/1  ลงทางบันไดติดกับ 

   อาคารเปาโล 

  ป.2/1 ป.3/1   ลงทางบันไดกลาง 

  ป.4/1 ป.5/1 ป.6/1 ลงทางบันได  

  อาคารยวงบอสโก 
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โครงการ/ งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 
อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

 -งานซ้อมอัคคีภัย 

- ชั้น 3 ป.3/2   ลงทางบันไดติดกับ
อาคารเปาโล ป.3/3 ป.3/4 ป.4/2 
ป.4/3 ป.4/4 ลงทางบันไดกลาง 

    อาคารอักเนส 

- ชั้น1ม.3/1 ม.3/3 ม.3/2 ม.3/4 ม.1/1 
ม.2/1   ตรงไปท่ีลานโดม 

- ชั้น 2 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.1/2  

  ม.1/3 ม.1/4 ลงทางบันไดกลาง 

- ชั้น 3 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.5/2  

   ป.5/3 ป.5/4 ลงทางบันไดกลาง 

6.2  เหตุการณ์ดำเนินไปตามปกติและ
เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยให้ทุกคน
มีสติและเตรียมพร้อม 

6.3 เสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นให้ครู 
ผู้เรียนที่อยู่ตามจุดต่างๆ รีบวิ่งลง
มายังจุดหมายที่กำหนดไว้ 

7. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
งานซ้อมอัคคีภัย 

8. สอบถามความพึงพอใจงานซ้อม
อัคคีภัย 

9. เก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงาน
ประเมินผลต่อผู้บริหาร 

 24 ก.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25ก.ค.63 
 
 
31 ก.ค.63 

นางนัยนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนัยนา 
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โครงการ/ งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการอาคารเรียน
อาคารประกอบ 

-งาน ให้ บ ริ ก ารจ าก
บุคคลภายนอกและ
บุคคลภายใน 

1.ประชุมวางแผนการจัดทำงาน 

2.เสนอเพ่ือขออนุมัติงาน 

3.จัดทำให้บริการแก่บุคคลภายนอกและ 

  บุคคลภายใน 

4.ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 

  ขอใช้บริการ 

5.ผู้รับผิดชอบให้บริการแก่ผู้ยื่นความ 

  ประสงค์ 

6.สอบถามความพึงพอใจ 

7.รวบรวมข้อมูล ประเมินผล 

  รายงานต่อผู้บริหาร 

 2พ.ค.63 

16พ.ค.63 

 

 

 

20ก.พ.64 

 

28ก.พ.64 

28ก.พ.64 

 

นายสุวัฒน์ 

5. งบประมาณ    2,000   บาท 

6.การประเมินผลโครงการ / งาน / กิจกรรม 

ตัวช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 
1.งานใช้อาคารเรียนอาคารประกอบ 
ด้านปริมาณ 

1. มีประวัติการก่อตั้งอาคารเรียนอาคาร
ประกอบจนถึงปัจจุบัน 

2. มีแผนผังอาคารเรียนอาคารประกอบ   
3. ร้อยละ86ของห้องเรียนและห้อง

ประกอบได้มีการใช้งาน 
4. ร้อยละ86ได้มีการบันทึกการใช้งาน

อาคารห้องประกอบ 
ด้านคุณภาพ 
 ห้องเรียนห้องประกอบมีความม่ันคงแข็งแรง
และพร้อมในการใช้งาน 

 
 
-ดูรายงานประวัติโรงเรียน 

 
 
-ดูรายงานแผนผังอาคารเรียน
เรียนอาคารประกอบ 
-ตรวจสอบการใช้บริการห้อง
ประกอบการ 
 
 
 
-ตรวจสอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ  

 
 
- รายงานประวัติโรงเรียน 
 
 
- รายงานแผนผังห้องเรียน

ห้องประกอบการ 
 -     แบบบันทึก 

 
 
 
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2. งานสำรวจความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 
ด้านปริมาณ 
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ตัวช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-อาคารเรียน อาคาร  
 ประกอบได้รับการสำรวจความมั่นคง แข็งแรง
อย่างน้อยปีละ1ครั้ง 
- อาคารเรียนอาคารประกอบมีความม่ันคง
แข็งแรง 
ด้านคุณภาพ 
-อาคารเรียน-อาคารประกอบมีความม่ันคง
แข็งแรงเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 
-ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 
 
 
 
 
-ตรวจสอบแบบพึงพอใจ 

 

 
-แบบตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรง 
 
 
 
-แบบประเมินพึงพอใจ 

 

3. งานอัคคีภัย 
ด้านปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 86 เข้าร่วมงานซ้อมอัคคีภัย 
-  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนครูและบุคลากรมี
ความปลอดภัยในการซ้อมอัคคีภัย 
 
ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียน ครู บุคลากรทุกคนมีความรู้และทักษะ
ในการป้องกันตนเองจากการเกิดอัคคีภัยได้
ถูกต้องและปลอดภัย  

 
 
- สำรวจข้อมูล 
 
 
 

 
 
- แบบสังเกต , แผนผังหนี
อัคคีภัย 
- สถิติการมาทำงานของครู 

นักการและสถิติการมาเรียน
ของนักเรียน 

 - ผลจากการปฏิบัติจริง 
- แบบประเมินความพึงพอใจ

การซ้อมอัคคีภัย 
 

4.งานให้บริการจากบุคคลภายนอกและ
บุคคลภายใน 
ด้านปริมาณ 
 -.ร้อยละ 86 ให้บริการบุคคลทั้งภายนอกและ
ภายในแก่ผู้ยื่นความประสงค์        
 ด้านคุณภาพ 
-มีความพึงพอใจกับการให้บริการ 

-ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
-บันทึกการให้บริการ 
 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
-แบบบันทึกการให้บริการ 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  - ผู้บริหาร  บุคลากรครู  ผู้เรียน   ผู้ปกครอง 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   อาคารเรียนอาคารประกอบมีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งาน 
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ชื่อโครงการ    ธีรศาสตร์เกมส์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่   2    ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     2.4    มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการที่ 2  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานสัมพันธ์ชุมชน 
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หัวหน้าโครงการ    นางอัญชลี   ยังดี 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   18 พฤษภาคม 2563 – 11 กันยายน 2563 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1.หลักการและเหตุผล 
  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด 
ให้โทษ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้ง
แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในด้านกีฬา  ดนตรี ศิลปะ และ ความสามารถพิเศษ พัฒนา
ฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวันสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามจินตนาการได้ตามวัย   ใน
การแข่งขันกีฬาภายใน  การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี  โดยมีแรงผลักดันมา
จากนักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์และให้เกียรติผู้อ่ืนและมีสุนทรียภาพ  แต่มีนักเรียนบางส่วนที่ยังขาดการ
ดูแลสุขภาพและไม่ให้ความสนใจในการออกกำลังกายเท่าที่ควร    
  ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดพัฒนาการดังกล่าวจึงเห็นสมควรจัดการ แข่งขันกีฬาอันเป็น
แนวทางสำคัญท่ีนำไปสู่การแก้ปัญหาของนักเรียนในการพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป  
     
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ผู้เรียนมีความพอประมาณในการออกกำลังกายตามวัย 
ความมีเหตุผล  ผู้เรียนมีการออกกำลังกายทุกวัน ช่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด 
เงื่อนไขคุณธรรม  ผู้เรียนรู้จักการให้อภัยและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการเล่นกีฬากับหมู่คณะ 
เงื่อนไขความรู้  ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะ และ รู้จักวิธีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี 
 
2.วัตถุประสงค์    
 1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน บนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุข 
           2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพทางร่างกายและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
3.เป้าหมาย   

ด้านปริมาณ       
   ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมโครงการธีรศาสตร์เกมส์  
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ด้านคุณภาพ  
   ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ  มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัย 
 

4. การดำเนินงานและระยะเวลา    
 

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินโครงการ/งาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการธีรศาสตร์

เกมส์ 

-การเดินขบวน 

    พาเหรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การแสดง

กลางแจ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

2. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

   ด้านต่างๆในขบวนพาเหรด 

3.จับฉลากสีครูประจำชั้นและครู 

  พิเศษทุกคนและ นักเรียน ป.1-ม.3 

4. คุณครูแต่ละสีเข้าร่วมประชุมกับ 

  แม่สี/ประธานสีของแต่ละสีและ 

  คณะกรรมการเพ่ือวางรูปแบบขบวน  

  พาเหรด 

5. แม่สีแต่ละสีและผู้ดำเนินกิจกรรม 

   เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวคิดในการ 

   การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 

6.จัดเตรียมเอกสารการแข่งขันกีฬาสี 

   และนักเรียนเริ่มเรียน 8 คาบ 

7. ตัวแทนนักเรียนแต่ละสีร่วมกันฝึก 

   ซ้อมการแสดงการแสดงกลางแจ้ง 

 8. ป.1 – ม.3 ของแต่ละสีฝึกซ้อมร้อง 

   เพลงเชียร์และซ้อมเชียร์ลีดgดอร์ 

9.  ฝึกซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี 

   และการแสดงกลางแจ้ง ของแต่ละสี 

10. พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาและกรีฑา 

      แต่ละประเภท 

11. ประเมินผลการดำเนินงาน 

 

 

62,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 พ.ค.63  

 

 

9 มิ.ย.63 

 

 

 

 

  

 

 

 

10 ส.ค.63 

  

 

 

 

 

31ส.ค.63  

 

2-3ก.ย.63 

 

11 ก.ย.63 

 

 

นายบุญลาภ  

นางอัญชลี 

นายสมชาย 

ครูแม่สีทุกสี 

คณะกรรมการ

การจัดการ

แข่งขันกีฬา 

 

 

นางอัญชลี 

ครูแม่สีทุกสี 

 

นายบุญลาภ  

นางอัญชลี 

นายสมชาย 

ครูแม่สีทุกสี 

 

 

นายบุญลาภ  

นางอัญชลี 

นายสมชาย 

ครูแม่สีทุกสี 

นางอัญชลี 
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12. สรุปผลการประเมิน   

 
5. งบประมาณ   62,000  บาท 
 
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการ 

                ธีรศาสตร์เกมส์    

ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพมีการออก

กำลังกายสม่ำเสมอ  มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ 

และรู้อภัย 

 

 

-การสังเกต 

-บันทึกการมาเรียน 

 

-สอบถามความพึงพอใจใน

การเข้าร่วมโครงการธีรศาสตร์

เกมส์ 

 

สถิติการมาเรียนของ

ผู้เรียน 

 

แบบประเมินความพึง

พอใจ 

 

 

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

1. เทศบาลตำบลท่าผาในเรื่อง หน่วยงานรักษาความปลอดภัย 

2. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ. ลูกแก การจราจรการใช้ถนนในการเดินขบวนพาเหรด  

3. วงศ์ดุริยางค์โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี นำขบวนในแต่ละสี 

 

8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1   นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพที่ดีในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

           8.2  นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านกีฬา ศิลปะ ความสามารถพิเศษ และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  
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ชื่อโครงการ    อนุรักษ์วันสำคัญ           
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565  
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่    2    ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              2.2     ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 4.4  โครงการที่ 1.5 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวมัณฑนา   พงษ์พินิจภิญโญ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13  พฤษภาคม 2563  –  19  กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร ์
1. หลักการและเหตุผล 
 “ วันสำคัญ ” หมายถึง วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในอดีต และเพ่ือระลึกถึงความสำคัญของวันนั้น ๆ 
รัฐ / ชุมชนหรือหน่วยงานก็จะจัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนหรือคนในสังคมได้ตระหนักและ
รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวัน นั้นด้วยความภาคภูมิใจและยึดมั่นในความดีงามที่ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางสืบต่อ กันมา  
วันสำคัญจะมีหลายระดับ เช่น วันสำคัญของบุคคล วันสำคัญของหน่วยงาน วันสำคัญของชาติ วันสำคัญเกี่ยวกับ
ประเพณีและศาสนา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ( สวช .) ได้รวบรวมวันหยุดและวันสำคัญต่าง ๆ
ไว้  ทำให้ประชาชน และเยาวชน ได้รู้จักความสำคัญของวันต่างๆเหล่านี้ด้วย 
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 โรงเรียนธีรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบทอดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี ของ
ไทย จึงไดจ้ัดโครงการอนุรักษ์วันสำคัญข้ึน โดยเลือกวันและโอกาสที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  สัมผัสประสบการณ์
ด้วยตนเอง  เรียนรู้วิถีปฏิบัติตนในวันสำคัญต่างๆ ทั้งของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆ แบบบวรทั้ง โรงเรียน  บ้านและ วัด  จัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้เรียน
ได้ตระหนัก และระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจ และเพ่ือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่
ดีงามสืบทอดต่อกันมา  
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ          เลอืกวันสำคัญที่ควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ที่ควรสืบทอดการจัดกิจกรรมวันสำคัญอย่าง

เหมาะสม จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้ ความสำคัญ แต่ละวัน โดยใช้อุปกรณ์ในการ
นำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

ความมีเหตุผล   เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และ ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้น 
                                ดว้ยความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันไป 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว   ผู้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่อย่างถูกต้อง  
                                เหมาะสม 
เงื่อนไขคุณธรรม  
 แบ่งปันแบบอย่าง การปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม  เสียสละ  กตัญญู และความรัก                                 
เงื่อนไขความรู้            องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  และความสำคัญ ของวันที่จัด 
 
 
2. วัตถุประสงค์     

1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกิดความตระหนัก และ ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของวันสำคัญนั้นๆด้วยความ
ภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันไป 

2) ผู้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติตนในวันสำคัญท่ีโรงเรียนจัดขึ้นอย่างถูกต้อง  
เหมาะสม 

3. เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ       
    ผู้เรียนร้อยละ 86 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วันสำคัญของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ  
    สังคมวัฒนธรรม และประเพณีของไทย 
ด้านคุณภาพ  
   ผู้เรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม เกิดความตระหนัก และ ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของวันสำคัญนั้นๆด้วย
ความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันไป 

4. การดำเนินงานและระยะเวลา    
 

โครงการ / งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 



204 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

โครงการ / งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการอนุรักษ์วันสำคัญ 

 

 

 

 

1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์งาน 
4. ดำเนินการ 
5.ประเมินผลและรายงานผลการ 
   ดำเนินงาน 

53,000 

 

 

 

1 พ.ค.63  

 

 

19 ก.พ.64 

นางสาวมัณฑนา 

 

1. งานวันวิสาขบูชา 

 

1. ประชุมวางแผน/ออกแบบงาน 
2. เสนอขออนุมัติจัดงาน 
3. ประชาสัมพันธ์งาน 
4.  ดำเนินงาน  
  4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ 
  และประวัติความเป็นมา 
 4.2 จัดทำป้ายนิเทศความรู้ในชั้น   
       เรียนทุกระดับชั้น 
  4.3 นั่งสมาธิเจริญภาวนาและแผ่ 
       ส่วนกุศล 
  4.4 สังเกตการร่วมกิจกรรม 
  4.5 ตอบแบบสอบถาม 
5. ประเมินผลและรายงานผลการ 
     ดำเนินงาน 

 1  พ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

6 พ.ค. 63 

 

11 พ.ค.63 

นางสาวรุจิรดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรุจิรดา 

 

2. งานวันอาสาฬหบูชา- 

วันเข้าพรรษา 

 

1. ประชุมวางแผน/ออกแบบงาน 
2. เสนอขออนุมัติจัดงาน 
3. ประชาสัมพันธ์งาน 
4.  ดำเนินงาน  
4.1 ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและ 
     นักเรียนร่วมทำบุญ 
4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ  
     และ ความเป็นมา 
4.3 จัดทำป้ายนิเทศความรู้ในชั้น 
     เรียนทุกระดับชั้น 
4.5 หล่อเทียนจำนำพรรษา 
4.6 ตักบาตร, ถวายเทียนจำนำ  
     พรรษา   
4.7 สรุปผลประเมินผล 

200 1 มิ.ย.63 

 

22  ก.ค.63 

 

22-26 มิ.ย.63 

29 มิ.ย.-3 

ก.ค.63 

3 ก.ค.63 

 

 

 

13 ก.ค.63 

นางสาวมัณฑนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมัณฑนา 
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โครงการ / งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

3. งานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิร

เกล้าเจ้าอยู่หัว 

1. ประชุมวางแผน/เตรียมงาน 

2. ขออนุมัติดำเนินการ 

3. ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและ 

   นักเรียน 

9. ดำเนินกิจกรรม 

  4.1  ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียน 

  4.2  ตกแต่งสถานที่ 

  4.3  จัดเตรียมรางวัลสำหรบัผู้แสดง 

  4.4  จัดทำการ์ดเชิญผู้บริหาร 

5.ดำเนินการตามกำหนดการ 

6.สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 

8.สรุปผลประเมินผล 

9.จัดทำรายงานผลการดำเนิน 

2,000 

 

 

 

 

 

 

29 มิ.ย.63 

 

 

 

27 ก.ค.63 

 

 

 

 

 

 

3 ส.ค. 63 

 

7 ส.ค.63 

นางนัชชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางนัชชา 

4. งานวันแม่แห่งชาติ  วัน

เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปีหลวง  

1. ประชุมวางแผน/เตรียมงาน 

2. ขออนุมัติดำเนินการ 

3. ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและ 

     นักเรียน 

4.  ดำเนินกิจกรรม 

  4.1  ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียน 

  4.2  ฝึกซ้อมการขับเสภาถวายพระพร 

  4.3  ฝึกซ้อมการรำถวายพระพร 

  4.4  ฝึกซ้อมการแสดงถวายพระพร 

  4.5  ตกแต่งสถานที่ 

  4.6  จัดเตรียมรางวัลสำหรบัผู้แสดง 

  4.7  จัดทำการ์ดเชิญผู้บริหาร 

5.ดำเนินการตามกำหนดการ 

5,000 7 ก.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ส.ค. 63 

นางนัชชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

โครงการ / งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

     พิธีการถวายพระพร 

   กิจกรรม แม่ลูกผูกพัน (ตัวแทน) 

   กิจกรรมมอบดอกมะลิ  และ 

   กราบเท้าแม่ 

6.สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 

8.สรุปผลประเมินผล 

9.จัดทำรายงานผลการดำเนิน 

 

 

 

 

 

 

14 ส.ค.63 

 

18 ส.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

นางนัชชา 

5. งานวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร 

 

1. ประชุมวางแผน/เตรียมงาน 

2. ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน 

3.  ดำเนินกิจกรรม 

  - ฝึกซ้อมเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก 

    ถวายเป็นราชกุศล 

  -  ตกแต่งสถานที่ 

4.จัดเตรียมรางวัล 

5.ดำเนินการตามแผนกิจกรรม 

   - คำกล่าวถวายสดุดีเทิดพระเกียรติ 

   - การแสดงเทิดพระเกียรติ 

   - จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 

   - บำเพ็ญประโยชน์เทิดพระเกียรติ 

   - บูชามิสซาอุทิศดวงพระวิญญาณ 

6.สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.สอบถามความพึงพอใจ 

8.สรุปผลประเมินผล 

9.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

600 3 พ.ย.63 

 

 

 

 

 

 

3 ธ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ธ.ค.63 

นางศุภรัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางศุภรัตน์ 

6. งานวันรื่นเริง,วัน

คริสต์มาส 
 

1.ประชุมวางแผน/เตรียมการจัดงาน 

2.  ดำเนินงาน 

-  ประชาสัมพันธ์โครงการ 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการ และ

21,000 1 ต.ค.63- 4

ม.ค. 63 

12 ต.ค. 63 

 

นางสาว

ประณิธาน 
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โครงการ / งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

มอบหมายหน้าที่ 

   -   ประชาสัมพันธ์งานให้ผู้ปกครอง 

ครู และผู้เรียนทราบ 

   -   ครูและผู้เรียนร่วมกันประดิษฐ์

สัญลักษณ์ต่างๆเก่ียวกับวันคริสต์มาส

และประดับห้องเรียนและสถานที่ให้มี

บรรยากาศวันคริสต์มาส 

   -   แต่ละห้องเรียนฝึกซ้อมการแสดง 

   -    ผู้เรียนทุกคนชมการแสดงของ

ตัวแทนผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 

   -     ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วม

จับฉลากของขวัญวันคริสต์มาส พร้อม

ชมมหรสพ 

  -   คณะครู ผู้เรียนส่งความสุขแด่

ผู้บริหาร 

   -  ผู้เรียนและครูประจำชั้นร่วมกัน

รับประทานอาหาร 

   -  ประเมินความพึงพอใจในการ

ดำเนินงาน 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน 

2 พ.ย. 63 

16พ.ย.-ธ.ค. 

63 

1ธ.ค. 63 

 

 

 

 

 

19ธ.ค. 63 
 

 

 

19 ธ.ค.62 

 

 

24 ธ.ค. 63 

 

24 ธ.ค. 63 

 
 

24 ธ.ค. 63 

4 ม.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว

ประณิธาน 

7. งานวันเด็กแห่งชาติ 1.ประชุมวางแผน/เตรียมงาน 

2.ประชาสัมพันธ์ครูและ นักเรียน 

3.จัดเตรียมกิจกรรม 

4.จัดเตรียมสถานที่ 

5.จัดเตรียมการแสดงของนักเรียน 

6.จัดเตรียมของรางวัล 

7.ประชุมชี้แจง 

8.ดำเนินตามแผนกิจกรรม 

9.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

24,000 14 ธ.ค.63 

21 ธ.ค.63 

 

7 ม.ค.64 

 

7 ธ.ค. 63 

 

6 ธ.ค.63 

 

นายพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

โครงการ / งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

10.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 

11.สรุปผลการประเมิน 

12.จัดทำรายงานผลการประเมิน 

 

15 ม.ค.64 

15 ม.ค.64 

 
 

 

นายพัฒนา 

8. งานวันมาฆบูชา 

 

1.ประชุมวางแผน/เตรียมงาน 

2.เสนอขออนุมัติโครงการ 

3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

4.ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความ  

  เป็นมาและความสำคัญ 

- จัดทำป้ายนิเทศความรู้ในชั้นเรียน  

.   – นั่งสมาธิ  เจริญภาวนา และ 

       แผส่่วนกุศล 

5.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

6.สรุปผลประเมินผล 

7.รายงานผลการดำเนินงาน 

200 

 

4 ม.ค.64 

 

 

23 ก.พ.64 

 

 

 

 

 

 

 

 2  มี.ค. 64 

นางสาวมัณฑนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมัณฑนา 

 
5.งบประมาณ  53,000 บาท 
 
6.การประเมินผลโครงการ/งาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

     ผู้เรียนร้อยละ 86 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์

วันสำคัญของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ  

สังคมวัฒนธรรมของไทย และประเพณีของไทย 

 

ด้านคุณภาพ 

    ผู้เรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม เกิดความ

ตระหนัก และ ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของวัน

สำคัญนั้นๆด้วยความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างใน

การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันไป 

-สำรวจ 

 

 

 

 

-สำรวจ 

-สอบถาม 

- แบบสำรวจสถิตินักเรียน 

 

 

 

 

-แบบสำรวจ   

-แบบสอบถาม 
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7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

วัดดอนขมิ้น  นิมนต์พระคุณเจ้ามารับของบิณฑบาต  ถวายต้นเทียนจำนำพรรษา กองผ้าป่า 
และบรรยายธรรม  
ผู้ปกครอง   และชุมชนในท้องถิ่น มาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมฟังธรรมเทศนา 

  
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในท้องถิ่น ได้เรียนรู้  จดจำประเพณีการปฏิบัติ  ในวันสำคัญของ 
สถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ ด้านสังคมวัฒนธรรม และร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทย 
สืบไป 

 
 
 
 
 

 
ชื่อโครงการ    โครงการประเพณีลอยกระทง  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา           2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1            คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2             มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
            2.2     มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 4.4 โครงการที่ 1.5  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ                         กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้าโครงการ    นางพรรณทิพย์ ยิ้มประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ                         14 ก.ย. 63 –  9 พ.ย. 63 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อ ของแต่
ละท้องถิ่นเช่นเป็นการให้ความเคารพบูชาและมีความเชื่อว่าเป็นการขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย์รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียกายแก่น้ำซึ่งประเพณีลอย
กระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี เพ่ือให้มีกิจกรรมที่ควรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ ไว้ซึ่ ง
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ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไปดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม  วันสำคัญ ทำให้เกิดการใฝ่รู้ รักภาคภูมิใจและ สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมวันลอยกระทงจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่กล่าวมาแล้วได้เป็นอย่างดี 
 โรงเรียนจึงได้จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยตั้งแต่
โบราณ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ      พอประมาณกับความสามารถของนักเรียนพอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
ความมีเหตุผล           ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม                           
เงื่อนไขคุณธรรม         ความเรียบง่าย ความพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้         ประวัติความเป็นมา วันลอยกระทง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โอกาสวันลอยกระทง 
2. วัตถุประสงค ์       

1) เพ่ือผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย     
2) เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

3. เป้าหมาย  
          ด้านปริมาณ       
  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมงานวันลอยกระทง 

ด้านคุณภาพ  
  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการสืบสานประเพณีไทย โดยเข้าร่วมงานวันลอยกระทงอย่างเข้าใจ 
           และมีความสุข 

 

4.การดำเนินงานและระยะเวลา    
 

โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประเพณี
ลอยกระทง 
งานวันลอยกระทง 
 
 

1. ประชุมวางแผน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.ดำเนินกิจกรรม 
-เตรียมสถานที่ประกวดนางนพ
มาศและสถานที่ประกวด
ประดิษฐ์กระทง 
- ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3  
ห้องละ 4-5 คนเข้าแข่งขันการ
ประดิษฐ์กระทง 
- นักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 เข้าร่วม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี    
4.ประเมินผลการจัดกิจกรรมและ

7,000 14 พ.ค. 63 
14 ก.ย. 63 
30 ต.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 พ.ย.63 

นางพรรณทิพย์ 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
5.สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

 
9 พ.ย.63 

 
นางพรรณทิพย์ 
 

 
5.งบประมาณ 7,000  บาท 
 
6.การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
  1.ร้อยละ 86 ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันลอยกระทง 
ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการสืบสาน
ประเพณีไทย โดยเข้าร่วมงานวันลอย
กระทงอย่างเข้าใจและมีความสุข 

 
สำรวจสถิติการมาเรียนของ
ผู้เรียน 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
สถิติการมาเรียนของผู้เรียน 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
           บุคลากรครูโรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมจัดเตรียมงานวันลอยกระทง เช่นจัดสถานที่ เป็นกรรมการ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีไทย ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

 
 
 
ชื่อโครงการ    โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 – 2565 
มาตรฐาน / เป้าหมายท่ี  1  คุณภาพผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่     2    ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      2.3    การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่  3.1  โครงการที่ 10 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน  
หัวหน้าโครงการ    นายบุญลาภ  กลิ่นอุบล 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13 พ.ค. 2563 ถึง วันที่ 19 ก.พ. 2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดไว้ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีความริเริ่มในการพัฒนา
ผู้เรียน เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนจึงจัดทำโครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความ
เข้าใจที่ดีจากโรงเรียนสู่ชมชน เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษา 
ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโรงเรียน  
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ พอประมาณในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยัง

ผู้ปกครองและชุมชน 
ความมีเหตุผล  มีข้ันตอนในการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชมรม 
   ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และ 
   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
เงื่อนไขคุณธรรม  เมตตา ( Compassion ) 
เงื่อนไขความรู้  เข้าใจบทบาทของโรงเรียน รู้ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถต่างๆ และปรับตัวให้ 
   เข้ากับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
2.วัตถุประสงค์      

1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี   
     คุณภาพและได้มาตรฐาน  
2. เพ่ือให้คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า รวมถึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการ  
     จัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
3. เป้าหมาย   

ด้านปริมาณ       
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1. ร้อยละ 86 ของเรื่องที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกสามารถประสานการดำเนินการได้อย่างมี  

    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 

    ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ด้านคุณภาพ  

1. การประสานงานและดำเนินการระหว่างชุมชนเป็นไปด้วยความเรียนร้อยเกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน การให้บริการ และรับ
บริการจากชุมชน รวมถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า
โรงเรียนธีรศาสตร์   

 

 

4. การดำเนินงานและระยะเวลา    
 
โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสาน

สัมพันธ์บ้านและ

โรงเรียน  

1. งานความ

ร่วมมือระหว่าง

ชุมชน 

1. จัดทำโครงการ 

2. เสนออนุมัติโครงการ 

3. รับเรื่องจากหน่วยงานภายนอก 

4. ดำเนินการตามที่ขออนุเคราะห์จาก

หน่วยงานภายนอก 

5. สรุปรายงานต่อผู้บริหาร 

6. สรุปรายงานการจัดทำโครงการ 

1,000 

 

13 พ.ค. 63-

19 ก.พ. 64 

 

นายบุญลาภ 
 
 
 
นางสาวรุจิรดา   
 
 
 

2. งาน

คณะกรรมการ

ชมรมผู้ปกครอง

ครู และศิษย์เก่า 

โรงเรียนธีร

ศาสตร์ 

 

1. ประชุมวางแผนการจัดโครงการ 
2. เสนออนุมัติโครงการ 
3. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 
- ดำเนินการประชุคณะกรรมการชมรม 
ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง 
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
- จัดทำบันทึกการประชุมเสนอต่อ 
ผู้บริหาร 
6. สรุปรายงานผลการจัดงาน 

3,600 13 พ.ค. 63-

19 ก.พ. 64 

 

 

 

 

 

19 ก.พ. 64 

นายบุญลาภ 

 
 
 
 
 
 
 

นายบุญลาภ 
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5. งบประมาณ  4,600 บาท 
 
 
6. การประเมินผลโครงการ/งาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 86 ของเรื่องที่ ได้ รับจาก
หน่วยงานภายนอกสามารถประสานการ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
- รับเรื่องจากหน่วยงาน
ภายนอกประสานการ
ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ 
- เก็บรวบรวมข้อมูล 

 

- แบบสรุปการดำเนินการ

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. ประชุมคณะกรรมการชมรม

ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าเข้าร่วม

ประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปีการศึกษา

ละ 2 ครั้ง 

- ตรวจบันทึกการประชุม
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 
ครู และศิษย์เก่าภาคเรียนละ 1
ครั้ง 

- จดหมายเชิญประชุม 

- ใบลงชื่อการเข้าร่วมประชุม 

- รายงานการประชุม 

3. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนจากตัวแทน
ห้องละ 1  คนได้รับบริการด้าน
ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า 

- รวบรวมแบบบันทึกรายชื่อ

ผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 

- เกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนรับ

ทุนการศึกษา 

- แบบบันทึกรายชื่อผู้เรียนที่
ได้รับทุนการศึกษา 

ด้านคุณภาพ 

1. ประสานงานและดำเนินการระหว่าง

ชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด

สัมพันธภาพที่ดีต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

2. โรงเรียน การให้บริการและรับบริการ
จากชุมชน รวมถึงผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองครูและ
ศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 

- เก็บรวบรวมข่าวจากการ

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

ภายนอก และภายในโรงเรียน 

- ตรวจบันทึกการประชุม

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 

ครู และศิษย์เก่า 

- แบบสรุปแบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

 

- แบบสรุปการดำเนินการ

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- จดหมายเชิญประชุม 

- ใบลงชื่อการเข้าร่วมประชุม 

- รายงานการประชุม 

- แบบบันทึกรายชื่อผู้เรียนที่

ได้รับทุนการศึกษา 

 
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
         1. ผู้นำชุมชน ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หน่วยงานราชการ และเอกชน 
         2. คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ ผู้ปกครองผู้เรียน และชุมชน 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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         1. โรงเรียนให้บริการและรับบริการจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกจนเกิดความร่วมมือกันพัฒนา 
  การศึกษาของโรงเรียน 

         2. คณะกรรมการชมชมผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปีการศึกษาละ 2  
            ครั้ง 

 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ    แบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1            คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่      2                      ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        2.1    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดี มีระเบียบวินัย ไหว้สวย  
     แบ่งปัน และมีจิตอาสา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 โครงการที่ 10  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13 พฤษภาคม 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1.หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาส               
ทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้คนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัยรุ่นมีคุณภาพมีความพร้อมทั้งร่างกาย
และจิตใจ มีสติปัญญา จิตสำนึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองดี ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวไว้ว่ามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้าง
โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนธีรศาสตร์จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่าง
หลากหลายอันส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมและมิติของความรู้ร่วมกับชุมชน
มากขึ้น จะมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากครูประจำชั้นฝ่ายประถม-มัธยมและผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมใน
โครงการนี้ด้วย เพ่ือให้นักเรียนได้ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โรงเรียนธีรศาสตร์มีความพึงพอใจที่มีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือน้องๆ อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง มีจิตอาสาอันจะเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขต่อไป 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ    นักเรียนรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อ่ืน 
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ความมีเหตุผล         รู้จักการใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเมื่อเหลือจากการใช้นำไปบริจาคให้กับผู้อ่ืน    
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เมื่อรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้ผู้นั้นเป็นคนที่รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปัน 
เงื่อนไขคุณธรรม       ความเรียบง่าย ความพอเพียง 
เงื่อนไขความรู้       การแบ่งปัน 
 
2.วัตถุประสงค์     

1)เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในด้านการรู้จักแบ่งปัน  
             เสียสละแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์เพ่ือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเพ่ือสังคม 

2)เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ด้วยจิตสาธารณะ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 
 
 

3.เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ       

         1. นักเรียนร้อยละ 86 มีส่วนร่วมในโครงการแบ่งปันบริจาคสิ่งของในโอกาสต่างๆ  
                  2. นักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านการแสดง ร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมงานการแสดงด้วยความ 
                     เสียสละบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
        ด้านคุณภาพ  
         1.นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของ   
                 2.นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแบบอย่างสร้างคุณค่าต่อโรงเรียน และชุมชน 
4.การดำเนินงานและระยะเวลา    

โครงการ งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการแบ่งปันด้วย

จิตอาสาแห่งรักและ

รับใช้ 

 

 

 

1. ประชุมวางแผน 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

3. ประชาสัมพันธ์งาน 

4. ดำเนินการ 

5.ประเมินผลและรายงานผลการ 

   ดำเนินงาน 

12,000 

 

 

 

 

13พ.ค.63-

19ก.พ.64 

 

 

นางสาว 

เพ็ญนภา 
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งานแบ่งปันน้ำใจ 

 

 

 

 

 

1.วางแผนประชุม 

2.ขออนุมัติโครงการ 

3.ประชาสัมพันธ์โครงการ 

4.รวบรวมเงินสิ่งของจากการบริจาคไป

บริจาคตามโอกาสต่างๆ 

5.ประเมินการดำเนินงาน 

6.สรุปการประเมินและจัดทำรายงาน 

1,000 

 

 

 

 

 

 

13พ.ค.63-

19ก.พ.64 

 

 

 

 

26ก.พ.64 

นางสาว 

เพ็ญนภา 

 

 

 

 

นางสาวเพ็ญนภา 

งานนาฏศิลป์สัมพันธ์

รัก 

1.ประชุมวางแผนการดำเนินและขอ

อนุมัติการดำเนินงาน 

2.ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียน

ทราบ 

3.รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

4.ฝึกซ้อมการแสดง 

5.ร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆทั้ง

ภายในโรงเรียนและหน่วยงานนอก 

6.ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

7.จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

11,000 13พ.ค.63-

19ก.พ.64 

 

 

 

 

 

 

26ก.พ.64 

 

นางสาว 

เพ็ญนภา 

 

 

 

 

 

 

นางสาว 

เพ็ญนภา 

5. งบประมาณ 12,000 บาท 
 

6.การประเมินผลโครงการ งาน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

 1.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีส่วนร่วม บริจาค

สิ่งของในโอกาสต่างๆ  

2.ผู้เรียนที่มีพรสวรรค์ด้านการแสดง 

ร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมการแสดง 

ด้านคุณภาพ 

1.ผู้เรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ

เสียสละแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของ 

 

การสังเกต 

ตรวจสอบวิเคราะห์ 

 

 

 

สำรวจ 

สอบถาม 

 

แบบสังเกต/ผู้สังเกต 

 

 

 

 

แบบสำรวจ 

แบบสอบถาม 
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2.ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็น

แบบอย่างสร้างคุณค่าต่อโรงเรียน และ

ชุมชน 

 

 
7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส 
 

8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนของโรงเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน เป็นแบบอย่างท่ีดี สร้าง
ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ชื่อโครงการ                     ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  

ธ.ศ.2 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 

219 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2561-2565 
มาตรฐาน /เป้าหมายท่ี 1          คุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธิ์ที่    2    ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
               2.4                     มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม 
แผนปฏิบัติงานภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016 – 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมท่ี 12 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานกิจการนักเรียน 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวกฤติกา  โสงขุนทด 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ       13 พฤษภาคม 2563  –  19 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร ์
1.หลักการและเหตุผล 

 สุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพ้ืนฐานสำคัญต่อการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็กประถมศึกษา  
ซ่ึงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษาผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถครองชีวิตอย่างเป็นสุข การส่งเสริมสุขภาพเป็น
กิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นมากในโรงเรียนเพราะการที่เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจนั้น ผู้เรียนจะพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน                   
          โรงเรียนธีรศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอดจึงจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข  
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ         พอประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ความมีเหตุผล           อธิบายขั้นตอนการดูแลสุขภาพและเผยแพร่การดูแลสุขภาพตนเอง 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี รู้วิธีป้องกันโรคท่ีจะเกิดกับตนเองและครอบครัว 
   ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดโรคระบาด 
   ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพที่ดีได้ 
เงื่อนไขคุณธรรม           ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน  เมตตา 
เงื่อนไขความรู้            การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น 
 2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอและมีน้ำหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  
  3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้  
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ 
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สังคมและสภาพแวดล้อมตลอดจนรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
3. เป้าหมาย 
         ด้านปริมาณ 
        ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
        ด้านคุณภาพ     

ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี  
ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บอย่างสม่ำเสมอ 
 

4. การดำเนินงานและ ระยะเวลา   
 

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน 
 
 
 
1.งานบริการห้อง
พยาบาล 

 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ  
ดำเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ตรวจสอบวันหมดอายุของยา 
4. จัดซื้อยาและอุปกรณ์การปฐม
พยาบาล 
5. จัดทำบันทึกการใช้ยาและอุปกรณ์การ 
   รักษาพยาบาล 
6. ให้บริการห้องพยาบาล 
7. จัดทำสถิติของผู้ใช้บริการห้อง
พยาบาล รายงานให้ที่ประชุมทราบทุก
เดือน 
8. ประเมินผลการดำเนินงาน 
9. สรุปผลการประเมนิและจัดทำรายงาน 

10,000 13 พ.ค.63 -4 
มี.ค. 64 
13 พ.ค.63 
14 พ.ค.63 
13 พ.ค.63-4 
มี.ค.64 
14พ.ค.63-4
มี.ค.64 
14พ.ค.63-4
มี.ค.64 
10 ก.พ.64 

 

นางจรูญลักษณ ์
นางวรรณา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจรูญลักษณ์   
นางวรรณา   

2.งานส่งเสริม
อนามัยนักเรียน  
( ฉีดวัคซีน ) 
  
 

 

1.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดำเนินงานขออนุมัติกิจกรรม 
2. ประชาสัมพันธ์งานให้บุคลากรทุก
คนทราบ 
3.ส่งจดหมายอนุญาตฉีดยา-วัคซีนถึง
ผู้ปกครอง 
4. จัดเตรียมสถานที่และ จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน 
5. นัดหมายวัน เวลาและสถานที่เข้า
รับวัคซีนและอำนวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าที่ 

1,500 13 พ.ค 63 
 
มิ.ย.63 
 
ก.ค.63 
  
ส.ค.63 
 
 
ส.ค.63 
 

นางทิพย์วรรณ 
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6. ผู้เรียนชั้น ป.1 ฉีดวัคซีนบาดทะยัก 
หัดเยอรมัน โปลิโอ 
7. ผู้เรียนชั้น ป.6 ฉีดวัคซีนบาดทะยัก 
8. ประเมินผลการดำเนินงาน 
9.สรุปผลการประเมิน 
 
 

ก.ย.63 
 
ก.ย.63  
 

15ม.ค.64 

 
 

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานส่งเสริม
อนามัยนักเรียน 
(งานกำจัดเหา) 

 
 
 
 
 
 

งานส่งเสริม
อนามัยนักเรียน 
(งานกำจัดเหา) 

 

1.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดำเนินงานขออนุมัติกิจกรรม 
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้บุคลากร
ทุกคนทราบ 
3. ให้ครูประจำชั้นสำรวจนักเรียนที่
เป็นเหา 
4. จัดเตรียมสถานที่และ จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ในการกำจัดเหา 
5. นัดหมายวัน เวลาและสถานที่ใน
การกำจัดเหา 
6. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 ดำเนินการ
กำจัดเหาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7.ภาคเรียนที่ 2 ดำเนินการกำจัดเหา  
8. ประเมินผลการดำเนินงาน 
9.สรุปผลการประเมินและจัดทำ
รายงาน 

- พ.ค. 63 
 
3   มิ.ย. 63 
 
8   มิ.ย. 63 
 
10 มิ.ย. 63 
 
12 มิ.ย. 63 
 
22 มิ.ย. 63 
 
13 พ.ย. 63 
14 พ.ย. 63 
20 พ.ย. 63 
 

นางสาวกฤติกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกฤติกา 
 
 
 

งานส่งเสริมอนามัย
นักเรียน 
( ทดสอบสายตา
ด้วย  
E-Chart ) 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดำเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
4. ขอความร่วมมือจากคุณครูประจำชัน้  
   ป.1-ม.3 และให้ความรู้ในการทดสอบ   
   สายตาด้วย E-Chartให้กับนกัเรียน 
   ชั้น ป.1-ม.3 
5. ดำเนินการทดสอบและบันทกึ 
6. ประเมินผลการดำเนินงาน 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.-มิ.ย.63 
 
ก.ค.63 
ก.ค.63 
 
 
 
 
 

20-24 ก.ค.63 

นางสาววสิุดา  
ครูประจำชัน้  
ป.1- ม.3 
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งานส่งเสริมอนามัย
นักเรียน ( ทดสอบ
การได้ยินของหู ) 
 

1.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดำเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. ขอความร่วมมือจากคุณครูประจำ
ชั้น ป.1-ม.3 ดำเนินการทดสอบและ
บันทึกการได้ยิน 
5. ดำเนินการทดสอบและบันทึก 
6.ประเมินผลการดำเนินงาน 
7. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร 
 
  

- 13พ.ค.63 
 
พ.ค.63 
มิ.ย.63 
 
ก.ค..63 
 
31ก.ค.63   

นางทิพย์วรรณ 
 
 
 
 

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานส่งเสริมอนามัย
นักเรียน (เหงือก
สะอาดฟันแข็งแรง) 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ 
    ดำเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. รับหนังสือแจ้งจากเจ้าหน้าที่ 
งานทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านโป่ง 
นัดหมายวัน เวลาที่จะเข้ามาทำการ
ตรวจรักษาฟัน 
4. จัดเตรียมสถานที่ 
5. นำผู้เรียน ป.1,ป.3,ป.6 เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพปากและฟันและเคลือบ
หลุมร่องฟัน 
6. รับเม็ดสีย้อมฟันจากสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี 
7. นัดหมายผู้เรียนชั้น ม.1 ให้นำ
อุปกรณ์การแปรงฟันมาในวัน เวลาที่
กำหนด 
8. ผู้เรียน ม.1 แปรงฟันตามจุดที่
กำหนด  และลงบันทึกการตรวจด้วย 

2,000 พ.ค.63 
 
22 มิ.ย. 63 
13 ก.ค. 63 
 
 
 
14 ก.ค. 63 
30 ก.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
15 ก.ค. 63 
 

ครูพรทิพย์ 
ครูประจำชั้น ป.1,
ป.3,ป.6 
ม.1 

 
ตัวเองตาม แบบที่ทางสาธารณสุข
กำหนดมา 
9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมทำรายงานส่ง  
   สาธารณสุข 

 3 ส.ค.63 
 
7 ส.ค. 63 
10 ส.ค. 63 
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10. ประเมินผลการดำเนินงาน 
11. สรุปผลการประเมินและจัดทำ
รายงาน 

 

 
3.งานส่งเสริมสุข
ศึกษาในโรงเรียน 
( ฉีดพ่นควัน
ยุงลาย ) 
 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ   
   ดำเนินงานเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ทำหนังสือถึงเทศบาลตำบลทา่ผาเร่ือง
ขอ ความอนุเคราะห์พ่นกันยุงลายบริเวณ
อาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้อง
สุขา และห้องนำ้ภายในโรงเรียน 
3.ให้ความรู้แก่ผู้เรียนในเร่ืองการป้องกัน
ยุงลายและโรคที่เกิดจากยุงลาย 
4.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้เรียนทราบ 
5. อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
เทศบาล การพน่ยาป้องกันยุงลาย 
6. ใส่ทรายอะเบทลงในแหลง่นำ้ 
7. ประเมินผลการดำเนินงาน 
8. สรุปผลการประเมนิและจัดทำรายงาน  

300 2 พ.ค.63 
 
22 พ.ค.63 
30 พ .ค .63- 
ธ.ค.63 
30 พ .ค .63- 
ธ.ค.63 
30 พ .ค .63- 
ธ.ค.63 
30 พ.ค.63 - 
ธ.ค.63 
15 ธ.ค.63 

นางจรูญลักษณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจรูญลักษณ์   

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานส่งเสริมสุข
ศึกษาในโรงเรียน 

( อ.ย.น้อยใน
โรงเรียน ) 

 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ   
   ดำเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. รับสมัตรนักเรียนเป็นทีมงาน อย.น้อย

ในโรงเรียน 
4.ประชุมร้านคา้ชองโรงเรียนให้ความรู้

เร่ืองอาหารสะอาดและปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค 

5. ให้ความรู้นักเรียนเร่ือง อ.ย.น้อยจัดทำ
ตารางตรวจสอบสารอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

6. จัดเตรียมชุดตรวจสอบสารอาหารและ
เครื่องดื่ม 

7. ทีมงาน อย.น้อยในโรงเรียน ตรวจสอบ
สารอาหารและเครื่องดื่มภาคเรียน 

    ละ1 คร้ัง 
8. ประเมินผลการดำเนินงาน 
9. สรุปผลการประเมนิและจัดทำรายงาน 

1,500 13 พ.ค.63 -
20 ก.พ.64 
 
 
 
2 มิ.ย.63 
 
 
4 มิ.ย.63 
 
4 มิ.ย.63 
 
5 มิ.ย.63 
 
 
20 ก.พ.64 

นายประวิทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประวิทย์ 
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4. งานส่งเสริม
สุขภาพผู้เรียนใน
โรงเรียน 
(ทุพโภชนา) 
 
 
 
 
 

1.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ 
 ดำเนินงานเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ประชาสัมพันธ์งานให้บุคลากรใน
โรงเรียนได้ทราบ 

3. ตรวจสอบนักเรียนที่มีภาวะ 
    ทุพโภชนาการ 
4. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการมาชั่ง

น้ำหนักวัดสว่นสงูพร้อมกับ 
     จดบันทึก 
   - ครูจัดตารางการออกกำลังกายให้กับ

นักเรียน 
   - ชั่งนำ้หนักวัดส่วนสูงของผู้เรียน 
     เดือนละ 1 คร้ัง พร้อมจดบันทึกเพื่อ

เปรียบเทียบกับน้ำหนักครั้งแรก 
วิเคราะห์ผลที่ได ้

5. ประเมินผลการดำเนินงาน 
6. สรุปผลการประเมนิและจัดทำรายงาน 

- 
 

พ.ค.63 
 
ก.ค.63 
 
ส.ค.63 
 
 
 
 
 
ก.พ.64 
 

นางสาววสิุดา   
ครูผู้สอนวิชาสุข
ศึกษาและพล
ศึกษาแต่ละ
ระดับชัน้ 

 
 
 

 

5. งานวันต่อต้าน
โรคเอดส์ 

 
 
 
 

1.ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดำเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ประกาศรับสมัครประกวดคลิป
ละครสั้นโรคเอดส์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
(อย่างน้อยชั้นละ 1 ทีม) 

1,000 13 พ.ค.63 
 

2 พ.ย.63 
2 พ.ย.63 
20 พ.ย.63 

นางสาวปรารถนา 
 
 
 
 
 

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 4. ส่งคลิปละครสั้นโรคเอดส์เพ่ือ

ถ่ายทอดออกโทรทัศน์ของโรงเรียน 
และลงหน้าเพจของโรงเรียนเพ่ือทำ
การโหวต 

5 จัดบอร์ดความรู้เนื่องในวันต่อต้าน
โรคเอดส์ 

6.ตัวแทนผู้เรียนและวิทยากรให้ความรู้
ผู้เรียน ป.1-ม.3 เรื่องโรคเอดส์ พร้อม
โชว์การแสดงละครสั้นโรคเอดส์ของทีม
ที่ชนะเลิศในการประกวดคลิปละครสั้น
โรคเอดส์และมอบรางวัล 

  
 
 
 

20 พ.ย.63 
 

30 พ.ย.63 
 

 
 
 

30 พ.ย.63 
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5. งบประมาณ   16,800 บาท 
6. การประเมินผลโครงการ/งาน 
 

7. สรุปผลการประเมนิและจัดทำรายงาน 4 ธ.ค.63 

6.งานประชุม 
ผู้ประกอบการรถ

รับ-ส่ง 
   นักเรียน 
 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ  
    ดำเนินงาน 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ออกจดหมายเชิญประชุม  
   ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน 
4. ดำเนินการประชุมชี้แจงนโยบาย  
   ความปลอดภัย 
5. จัดทำรายงานการประชุม 
6. ประเมินผลการดำเนินงาน 
7. สรุปผลการประเมินและจัดทำ 
   รายงาน 
 

500 15 พ.ค.63 
15 พ.ค.63- 
มิ.ย.63 
 
15 พ.ค.63- 
มิ.ย.63 
15 พ.ค.63- 
30 มิ.ย.63 

นางจรูญลักษณ์   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1.  จัดทำสถิติการใช้ห้องพยาบาลทุกเดือน 
2. จัดทำบัญชีรายจ่ายการจัดซื้อยาและ  
    อุปกรณ์ห้องพยาบาล 
3. จัดทำสถิติการใช้ยาทุกเดือน 
4. ผู้เรียนร้อยละ 86 มีอนามัยแข็งแรง   
   ได้ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ10ประการ 
5. ผู้เรียน ป.1 ได้รับวัคซีนบาดทะยักหัด  
   เยอรมันและโปลิโอผู้เรียน ป.6 ได้รับ  
   วัคซีนบาดทะยัก 

  
- ตรวจนับสถิติการใช้ห้องพยาบาล 
- ตรวจสอบ และนับปริมาณการจ่ายยา 
 
 
-ตรวจสอบและนับจำนวนผู้เรียนที่
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
-ตรวจสอบ และนับจำนวนผู้เรียนที่ได้รับ
วัคซีนบาดทะยักหัด เยอรมันและโปลิโอ 
และบาดทะยัก    

 
- แบบบันทึกการใช้ห้อง 
  พยาบาล 
-ใบเสร็จค่ายา 
-แบบบันทึกการจ่ายยา 
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนที่เป็นเหา 
ได้รับการดูแลรักษา 
 

7. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1- ม.3 
    ได้รับการทดสอบสายตาด้วยE-Chart 

-ตรวจสอบ และนับจำนวนผู้เรียนที่เป็น
เหาได้รับการดูแลรักษา 
 
-ตรวจสอบ และนับจำนวนผู้เรียนที่ได้รับ
การทดสอบสายตาด้วยE-Chart 

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 
 
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
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8. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1– ม.3  
   ได้รับการทดสอบการได้ยินของหู 
 
10. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1   
   ได้รับการตรวจสุขภาพปากและ  
   เคลือบหลุมร่องฟัน 
 
11.ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น  
   ป.6 ได้รับความรู้เรื่อง  
   สารอาหารในชั่วโมงการงานและ  
   ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 นำ 
   ความรู้ที่ได้ไปตรวจสอบ  
   สารอาหารและเครื่องดื่มร้านค้า 
   ภายในโรงเรียน 
 
12. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น  
   ป.1- ม.3 ได้รับความรู้และเห็น  
   ความสำคัญของการพ่นควัน   
   กำจัดยุงลาย 
 
13. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น 
   ป.1- ม.3 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ  
   โรคเอดส์และร่วมตอบคำถาม  
   เกี่ยวกับโรคเอดส์ในช่วงกิจกรรม  
   หน้าเสาธง 
 

 
-ตรวจสอบ และนับจำนวนผู้เรียนที่ได้รับ
การทดสอบการได้ยินของหู 
-ตรวจสอบ และนับจำนวนผู้เรียนที่ได้รับ 
การตรวจสุขภาพปากและเคลือบหลุม
ร่องฟัน 
 
 
-ตรวจสอบ และนับจำนวนผู้เรียนที่ได้รับ
ได้รับความรู้เรื่อง สารอาหารในชั่วโมง
การงานและนำความรู้ที่ได้ไปตรวจสอบ  
สารอาหารและเครื่องดื่มร้านค้า 
ภายในโรงเรียน 
 
 
 
-ตรวจสอบ และนับจำนวนผู้เรียนที่ได้รับ
ความรู้และเห็น  ความสำคัญของการพ่น
ควัน กำจัดยุงลาย 
 
 
-ตรวจสอบ และนับจำนวนผู้เรียนที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์และร่วมตอบ
คำถาม เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
 
 

 
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
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7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    1.   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านครก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี    ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ                                                       

   2.   โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี    ให้บริการด้านทันตกรรม 

   3.   เทศบาลเมืองท่าผา  อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุร ีให้บริการฉีดพ่นควันป้องกันยุงลาย 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

       1.ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาด  เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ  

    10 ประการ 

 2. ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางการตามเกณฑ์ 

 3. ผู้เรียนมีความรู้เรื่องสิ่งเสพติด สิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุ และโรคติดต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

14. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น 
   ป.1- ม.3 ที่ใช้บริการรถรับ- ส่ง    
   ผู้เรียนได้รับการดูแลในเรื่อง  
   ความปลอดภัยในการเดินทาง  
   ไป- กลับ 
 
ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรงและมีทักษะที่ดี 
 

 

-ตรวจสอบ และนับจำนวนผู้เรียนที่ที่ใช้
บริการรถรับ- ส่ง    
   ผู้เรียนได้รับการดูแลในเรื่อง  
   ความปลอดภัยในการเดินทาง  
   ไป- กลับ 
 
-ตรวจสอบและนับจำนวนผู้เรียนที่มี
ความพึงพอใจมีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงและมีทักษะชีวิตที่ดี  

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ชื่อโครงการ    คนดีศรีธีรศาสตร์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่  1   คุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่    2    ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     2.1     มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยมท่ีดี  มีระเบียบวินัย  ไหว้สวย   
     แบ่งปันและมีจิตอาสา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.7  โครงการที่  12 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   งานกิจการนักเรียน    
หัวหน้าโครงการ    นางจรูญลักษณ์  สุวคันธกุล 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 มิ.ย.2563  - 20  ก.พ.2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1.หลักการและเหตุผล 
              มาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น  กตัญญู  กตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ  ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง  เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เป็นคนดีของสังคม 
  โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทำโครงการคนดีศรีธีรศาสตร์ขึ้น   เพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นเยาวชนของชาติ
ให้มีคุณธรรม   จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   สำนึกในคุณค่า
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ใช้วัสดุในการทำชิ้นงานอย่างรู้คุณค่า 
ความมีเหตุผล  ดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบ  รู้จักใช้จ่าย 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว วางแผนการดำเนินงานอย่างดี   รอบคอบถูกต้องตามลักษณะของวิชา 
เงื่อนไขคุณธรรม  มีความกตัญญูรู้คุณ     ความยินดี การงาน หน้าที่  จิตสาธารณะ 

ธ.ศ.2 
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เงื่อนไขความรู้  จิตสาธารณะ 
 
2.วัตถุประสงค์     
1. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบใฝ่เรียนรู้และรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณยอมรับความคิดเห็นในวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักในหน้าที่ รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

3.เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ       

 ร้อยละ86   ของนักเรียนชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีแฟ้มสะสมงานเป็นของตนเอง 

ด้านคุณภาพ  
    นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม    และเป็นคนดีของสังคม 
4.การดำเนินงานและระยะเวลา    
 

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการคนดีศรีธีร

ศาสตร์ 

 

1งานประเมินแฟ้ม

สะสมงานนักเรียน 

1 ประชุมวางแผน 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ 

3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ครู

ประจำชั้นและนักเรียนทราบ 

4 มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการ

กับครูที่เกี่ยวข้อง 

5 แจกตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน

การเก็บแฟ้มพัฒนางานให้กับครู

ประจำชั้นป.1 – ม.3 

6 นักเรียนเก็บผลงานตามตัวชี้วัด 

7.ประชุมคณะกรรมการตรวจ

ประเมินแฟ้มพัฒนางาน 

8 ประเมินแฟ้มพัฒนางานครั้งที่1 

9.ประเมินแฟ้มพัฒนางานครั้งที่2 

  1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2 พ.ค.63 

1 มิ.ย.63  

 

 

 

1 มิ.ย.63 

 

 

 

 

 

 

15 มิ.ย.63 

22มิ.ย 63 

นางจรูญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจรูญลักษณ์ 

ครูประจำชั้น ป1-ม3 
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10.ประเมินแฟ้มพัฒนางานครั้งที่3 

11..ครูประจำข้ัน ป.1-ม.3 คัดเลือก

แฟ้มพัฒนางานผู้เรียนที่ดีที่สุด1แฟ้ม 

11.คณะกรรมการประเมินแฟ้ม

ตัดสินแฟ้มพัฒนางานของผู้เรียนเพื่อ

เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร/วุฒิบัตร  

7 ก.ย. 63 

16พ.ย. 63 

14.ธ.ค.63 

 

14-20 ธ.ค.63 

ครูประจำชั้น ป1-ม3 

ครูประจำชั้น ป1-ม3 

ครูประจำชั้น ป1-ม3 

ครูประจำชั้น ป1-ม3 

คณะกรรมการงาน

กิจการนักเรียน 

งานมอบรางวัลเชิด

ชูเกียรติ 

 

 

 

1.คณะกรรมการส่งรายชื่อผู้ได้รับ

รางวัลเพื่อจัดทำเกียรติบัตร/วุฒิบัตร  

2. .ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัล 

3คณะกรรมการจัดแสดงผลงานแฟ้ม

พัฒนางานในวันแห่งความ 

ภาคภูมิใจชั้น ป.1-ม.3 

 
 

2,000 8 ม.ค.64 นางจรูญลักษณ์ 

 

งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานมอบรางวัลเชิด

ชูเกียรติ 

4.นักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้ารับ 

เกียรติบัตร/วุฒิบัตรในวันแห่งความ

ภาคภูมิใจจากคณะผู้บริหาร 

4.ประเมินความพึงพอใจในการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

5.สรุปผลการดำเนินงาน/จัดทำ

รายงาน 

 9ก.พ.64 

 

 

9ก.พ.64 

 

9ก.พ.64 

นางจรูญลักษณ์  

คระกรรมการงาน

วิชาการ 

 

นางจรูญลักษณ์  

 

5.งบประมาณ 3,000 บาท 
6.การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 86 ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที3่ ส่งแฟ้มสะสม

งานเข้ารับการประเมินเพ่ือรับ

รางวัล 

 

-ประเมินแฟ้มสะสมงานของ

นักเรียนชั้น ป.1- ม.3  

ชั้นละ 1 รางวัลเพ่ือรับรางวัล 

คนดีศรีธีรศาสตร์ และ รางวัล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

- แบบประเมินแฟ้มพัฒนางาน 

- แบบตรวจแฟ้มพัฒนางาน 
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2. นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมงาน 

ด้านคุณภาพ 

   ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบใน

การทำงานและเป็นคนดีของสังคม 

- ตรวจนับจำนวนแฟ้มสะสม

งาน 

 

- ตรวจแฟ้มพัฒนางาน 

- สถิติการส่งแฟ้มสะสม

งาน 

- แบบบันทึการส่งแฟ้ม

พัฒนางาน 

 
7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

กลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนธีรศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์ฝึกซ้อมนักเรียน 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม และเป็นแบบอย่างของสังคม         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2                          ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
           2.1            มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดี มีระเบียบวินัย ไหว้สวย 

แบ่งปัน และมีจิตอาสา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016- 2020 ยุทธศาสตร์ ที่ 3.1 , 3.7   โครงการที่ 10 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   งานกิจการนักเรียน 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวฐิตินันท์  บวรเลิศสกุล 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  13 พฤษภาคม  2563  - 19 กุมภาพันธ์   2564 

ธ.ศ.2 
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สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1.หลักการและเหตุผล 

 
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต
ที่ผ่านมา  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสารที่ไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัยซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กและ
เยาวชนในสังคมที่จะต้านทานปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ เป็นต้น
การฟังโอวาท  การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม การไหว้ครู เป็นกระบวนหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ผู้เรียน
เป็นคนดีของสังคมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย และสามารถนำคำสั่งสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ความพอประมาณ  รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออม   
ความมีเหตุผล   การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาด้านการปลูกฝัง 
     คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตจริง 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  วางแผนการดำเนินงานอย่างดี รอบคอบถูกต้องและเหมาะสม 
เงื่อนไขคุณธรรม   การมีมโนธรรมเที่ยงตรง  มีวิจารณญาณและความกล้าหาญเชิงศิลธรรม 
    “  อย่าให้ความชั่วเอาชนะท่าน  แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี  ” 
เงื่อนไขความรู้   ความหมายของคำว่าคุณธรรม 
 
 
 
2.วัตถุประสงค์ 

 
2.1. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม รู้จักเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
2.2. เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นในวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

3.เป้าหมาย 
 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม 
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 ด้านคุณภาพ  
  ผู้เรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนา, เป็นลูกท่ีดีของพ่อ-แม่ผู้ปกครอง เป็นผู้เรียนที่ดีของ
โรงเรียนเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
4. การดำเนินงานและระยะเวลา 

 
โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 

 

1.งานกิจกรรมยามเช้า   

เย็นและวันศุกร์สุดสัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจกรรมยามเช้า   เย็น 

1. วางแผน ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียม

รายละเอียดการดำเนินงาน 

2 ดำเนินการตามแผน 

2.1ผู้เรียนป.1- ม.3 เข้าแถวเคารพธงชาติ 

สวดภาวนา นั่งสมาธิบริเวณลานโดม  

2.2คณะผู้บริหารสลับเปลี่ยนกันให้โอวาท 

วันจันทร์     ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วันอังคาร    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

วันพุธ        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันพฤหัสบดี  ซิสเตอร์ 

วันศุกร์     หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

2.3 ผู้เรียนเดินแถวขึ้นห้องเรียนอย่างมี

สมาธิพร้อมครูประจำชั้น 

2.4 ตัวแทนผู้เรียนบันทึกโอวาทยามเช้าทุก

วัน 

2.5.ผู้เรียนและครูประจำวิชาคาบเรียน 7 

สวดมนต์ก่อนกลับบ้านพร้อมกัน 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13พ.ค.63- 

19ก.พ.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ก.พ.64 

  

 

 

 

  นางธิชญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางธิชญา 

 
 

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.งานกิจกรรมยามเช้า   

เย็นและวันศุกร์สุดสัปดาห์ 

กิจกรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์ 

1.  ทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียนตัวแทน

-  

13พ.ค.63 

 

นางธิชญา 
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ผู้เรียนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

พุ่มเงิน พุ่มทอง และข้อความ ทรง

พระเจริญ 

เพ่ือแสดงความเคารพอย่างสมพระ

เกียรติบริเวณลานโดม 

2.ผู้เรียน ป.1- ม.3 เข้าแถวหน้าชั้น

เรียนของตนเองสวดภาวนาเย็น ร้อง

เพลงมาร์ชธีรศาสตร์    

3. คณะผู้บริหาร คณะครูและผู้เรียน

รวมทั้งผู้ปกครองร่วมถวายความ

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ

บารมี 

7. สรุป ผลการดำเนินงาน จัดทำ

รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ก.พ.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางธิชญา 

 

2. งานต้นกล้าพอเพียง 1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียม

รายละเอียด 

.2  ดำเนินการตามแผน  

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เรียน

ทราบ 

2.2 สำรวจวิธีการออมของผู้เรียน 

2.3ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

ออมสินสาขาลูกแก  เพ่ือมาเปิด

บัญชีใหม ่

2.4กำหนดวันฝากธนาคารในแต่ละ

เดือน  

3. สรุปจำนวนผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม 

4.ฝากเงินกับธนาคาร 

5.ประเมินผลความพึงพอใจ 

- 13พ.ค.63- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ก.พ 64 

นางธิชญา 

 

 

 

 

ครูประจำชั้น 

นางธิชญา 

 

 

 

 

 

 

นางธิชญา 
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6. จัดทำรายงาน 
 

  

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.งานวันไหว้ครู 

 

1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียม 

รายละเอียดในการจัดงาน 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกคำสั่ง 

มอบหมายหน้าที่ดำเนินการ 

- ให้ความรู้ฝึกซ้อมผู้เรียนในพิธี 

 - จัดสถานที่ เตรียมงาน 

-จัดงานวันไหว้ครูตามเวลาที่กำหนด 

3.  สรุป ผลการดำเนินงาน จัดทำ

รายงาน 

   10,000 13พ.ค.63 

 

1มิ.ย.63 

 

 

16มิ.ย.63 

18 มิ.ย.63 

25 มิ.ย.63 

 

นางสาว

ฐิตินันท์ 

 

 

 

 

 

 

 

4.งานค่ายปฏิบัติธรรม .1.วางแผน ประชุมชี้แจงเพ่ือ

เตรียมการ 

     ดำเนินการ 

.2  มอบหมายหน้าที่การดำเนินงาน 

2.1 ติดต่อประสานงานกับคณะพระ

ธรรมวิทยากร 

2.2จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ใน

การจัดกิจกรรม 

2.3ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนทราบ 

2.4 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

2.4.1ผู้ เรียนชั้นม.1 - ม .3เข้าร่วม

กิจกรรม 

2.4.2ผู้ เรียนชั้นป.4 - ป.6 เข้าร่วม

กิจกรรม 

2.4.3 ผู้ เรียนชั้น ป.1- ป.3เข้าร่วม

กิจกรรม 

3 ประเมินผลความพึงพอใจ  

4 สรุป ผลการดำเนินงาน 

5. จัดทำรายงาน 

38,000 13พ.ค..63 

 

 

 

 

 

 

 

30 มิ.ย.63 

 

1 ก.ค.63 

 

2 ก.ค.63 

 

3 ก.ค.63 

 

 

 

10 ก.ค.63 

นางสาว

ฐิตินันท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว

ฐิตินันท์ 
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5. งบประมาณ  48,000  บาท 
6. การประเมินผลโครงการ/ งาน 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนระดับชั้น 

ป.1 ถึง ม. 3 เข้าร่วมงานกิจกรรมยามเช้า 

เย็นและวันศุกร์สุดสัปดาห์ 

 

1.ตรวจนับจำนวน การมาเรียน

ทันเวลาเข้าแถวและกิจกรรม

ยามเช้า 

 

สมุดเช็คสถิติการมาเรียน 

 

 

2.ร้อยละ 86 ของผู้เรียนระดับชั้น 

ป.1 ถึง ม.3 ที่มีการออมด้วยวิธีการต่างๆ 

 

3. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนระดับชั้น 

ป.1ถึง ม.3 ที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 

 

4.ร้อยละ 86 ของผู้เรียนระดับชั้น 

ป.1 ถึง ม. 3เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 

 

ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะค่านิยมที่ดี 

2.ตรวจนับการเข้าร่วมกิจกรรม 

วันศุกร์สุดสัปดาห์ของนักเรียน

ทุกวันศุกร์  

สำรวจวิธีการออม   

 

 

สำรวจสถิติการมาเรียน 

-ตรวจนับการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

สอบถามความพึงพอใจ 

สมุดเช็คสถิติการมาเรียน 

 

 

แบบบันทึกวิธีการออม 

-สมุดเช็คสถิติการมาเรียน 

 

-สมุดเช็คสถิติการมาเรียน 

 

 

 

แบบสำรวจและสรุปผลความ

พึงพอใจ 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.พระธรรมะวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 
2.ผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน โรงเรียนธีรศาสตร์  ให้โอวาทแต่ละวัน 
3. ธนาคารออมสิน สาขาลูกแกเข้ามาให้บริการแก่คณะครูและนักเรียน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนของโรงเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี  มีคุณลักษณะค่านิยมที่ดี  เป็นแบบอย่างและเป็นเด็กดี  
ผู้ปกครองพึงพอใจและเชื่อในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อโครงการ   ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561– 2565  
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2.3   ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ต่อผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลประกาศข่าว ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 12 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรียน  
หัวหน้าโครงการ  นายประวิทย์  นพรัตน์ 
ลักษณะโครงการ                    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินงาน  11 มกราคม 2564 – 4 มีนาคม  2564 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
      โรงเรียนธีรศาสตร์สร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐานมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะยอมรับ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม   ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   มีเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางในการศึกษาต่อได้ตรงกับความเป็นตัวตนของตนเอง    มีความกตัญญูต่อ พ่อ แม่   ผู้ปกครอง   ครู   
โรงเรียนและผู้มีพระคุณ เกิดความผูกพันกับสถาบันที่ได้เรียน  โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้นักเรียนได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ธศ.2 
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ความพอประมาณ การจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
ความมีเหตุผล การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันตาม  
   โอกาสต่างๆอย่างรู้คุณค่า 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ต้องวางแผนการดำเนินงานอย่างดี รอบคอบถูกต้องและเหมาะสม 
เงื่อนไขคุณธรรม  ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์     
เงื่อนไขความรู้             สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
        1.  เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขยอมรับความคิดเห็นและ 
   วัฒนธรรมที่แตกต่าง  

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรัก ความผูกพัน มีความเอ้ืออาทร    และมีความกตัญญูกตเวที ต่อครูอาจารย์ 
   ผู้มีพระคุณ และสถาบันการศึกษา  

3.  เพ่ือให้ผู้เรียนดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ำใจ มีจิตอาสา มีการพัฒนาคุณธรรมผ่านการทำงานทำ 
   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  
 
 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ      
1. ร้อยละ  86 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีเ่ข้าร่วมงานน้องส่งพี่แสดงความ

รักความยินดีตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 

      
ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2. ผู้เรียนมีความรักต่อสถาบันการศึกษา 

  
4.การดำเนินงานและระยะเวลา 

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 

1. งานน้องส่งพี่ 

1.ประชุมวางแผนการดำเนินงานขอเสนอ
อนุมัติโครงการ 
2. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3พร้อมกันที่ลานโดม 
3. ตัวแทนครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ครูฝ่ายปกครอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วิชาการ   ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที2กล่าวความรู้สึกให้กับนักเรียนชั้น

1,400 บาท 11ม.ค.-4
มี.ค.64 
 
25ก.พ.64 
 
 

นายประวิทย์  
 
คณะครู
ระดับชั้น ม. 3 
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. ผู้บริหารและคณะครู ผูกข้อมือให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  บนเวที   
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทั้งหมด
ขึ้นบนเวที รับมอบดอกกุหลาบจาก
ตัวแทนน้องๆ  จนครบทุกห้อง จากนั้น
น้อง ม.2 ร้องเพลงและบูมให้พ่ี ม.3 
6. ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   
กล่าวความในใจ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ร้องเพลง    ให้กับผู้บริหาร  คณะ
ครู  และน้องๆ  
7. ประธานนักเรียน มอบของที่ระลึกประจำ
รุ่นให้กับโรงเรียนโดยผู้บรหิารเป็นผู้รับมอบ 
คุณพ่อธาดา  พลอยจินดา  กล่าวใหโ้อวาท  
และกล่าวปิดงาน 
8. คณะครูนักเรียนร่วมกันสวดภาวนาเย็น  
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เสร็จพิธี  
9. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
10. สรุปผลการประเมินจัดทำรายงาน 
 
 

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. งานปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 

1.ประชุมวางแผนการดำเนินการและ
ติดต่อวิทยากร 

2. มอบหมายหน้าที่การดำเนินงาน 
3. ประชุมชี้แจงนัดหมายนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นักเรียนพร้อมกันที่โรงเรียนตามวัน

เวลาที่นัดหมาย 
5. เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ 
6. วิทยากรดำเนินกิจกรรมตามโปรแกรม

ที่กำหนดไว้ 
7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
8. นักเรียนเดินทางกลับบ้าน 

3,000 บาท 11ม.ค.64 
 
 
 
 
 
4 มี.ค. 64 
 
4 มี.ค. 64 
 

นายประวิทย์  
 
คณะครู
ระดับชั้น ม. 3 
 
 
 
 
 
 
 
นายประวิทย์  
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9. สรุปผลการประเมิน 
10. จัดทำรายงานการประเมิน 

5.งบประมาณ      4,400 บาท 
6.การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม  
 

ระดับความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 
เข้าร่วมงานน้องส่งพี่ 

2. ร้อยละ  86 ของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ร่วมงานปัจฉิม
นิเทศนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่3     

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
 

 

ลงชื่อชื่อนักเรียน 
สถิตินักเรียน 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
ประเมินความพึงพอใจ 

 

แบบลงชื่อนักเรียน 
สมุดสถิตินักเรียนรายวัน 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7.หน่วยงาน  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  อำนวยความสะดวกเรื่องอาหารนักเรียน 
8.ผลที่คาดว่าได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีความรักความผูกพันในครอบครัวธีรศาสตร์ 
 2. ผู้เรียนสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตได้ 

 
 
 
 

ธ.ศ.2 

 

ชื่อโครงการ   ระเบียบวินัย 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 

มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีมีระเบียบวินัย ไหว้สวย แบ่งปันและมี

จิตอาสา 

แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์  3.12   โครงการที่ 12 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน  

หัวหน้าโครงการ   นายวรา  ขันธ์เครือ   

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 13 พฤษภาคม 2563 –  4 มีนาคม  2564 

สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร ์

1. หลักการและเหตุผล    

          มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  

โรงเรียนและสังคม   ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน   อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

          โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการระเบียบวินัย  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  เป็นคนดี

ของสังคมของประเทศชาติในอนาคตต่อไป  

 

การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ   นักเรียนมีความพึงพอใจในตนเอง ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความสุขกับการมาโรงเรียน 

ความมีเหตุผล   นักเรียนมีจิตสำนึกในการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดี 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว นักเรียนมีวิจารณญาณในการคิด ตัดสินใจ รู้จักแก้ปัญหา เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

เงื่อนไขคุณธรรม    เมตตา (Compassion)ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดี จงรักด้วยใจจริง  

                                จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรกกันฉันพ่ีน้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน  

                              อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีใน 

                              ความหวัง 

เงื่อนไขความรู้         นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 

 

2. วัตถุประสงค์ 
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1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2) ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีและเป็นคนดีของสังคม 
 

3. เป้าหมาย 

          ด้านปริมาณ 

ผู้เรียน ร้อยละ 86 ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

         ด้านคุณภาพ 

           ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

           วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

4. การดำเนินงาน/กิจกรรม    

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการระเบียบ

วินัย   

1. งานระเบียบวินัย

และกำกับติดตาม

ระเบียบวินัย 

 

 

 

1.กำหนดวันเวลาอบรมระเบียบวินัย

นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 สัปดาห์ที่ 1 

ของทุกเดือน 

2. ดำเนินการอบรมระเบียบวินัย  

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 

3. ประชุมนักเรียนเพื่อเน้นย้ำในเรื่อง

ระเบียบวินัยทุกเดือนเดือนละ 1ครั้ง   

4. สรุปประเมินผล 

5.รายงานผลการดำเนินงาน 

2,000 13พ.ค.63 –  

4 มี.ค.64 

 

 

 

 

นายวรา 
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โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

2.งานกำกับ ติดตาม

ระเบียบวินัย 

 

 

1.ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมและ

มัธยม ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัยและ

การปฏิบัติตนของนักเรียน  โดย

แบ่งออกเป็นระดับช่วงชั้น 

  ป.1-ป.3,   ป.4-ป.6  และ ม.1-ม.3 

2. ประชุมครูประจำชั้นชี้แจงนโยบาย

ป้องปราบพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์

ของนักเรียน  

3.ครูประจำชั้นครูประจำวิชาติดตาม

ดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย

ของโรงเรียน        

4.นักเรียนที่ทำผิดระเบียบและ

ข้อตกลงครูประจำชั้นบันทึก

พฤติกรรมเสนอต่อหัวหน้างาน

ระเบียบวินัยและผู้อำนวยการ

โรงเรียนรับทราบตามลำดับ 

5.เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ทำผิด

ระเบียบร้ายแรงพบเพ่ือหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา 

6.ครูประจำชั้นส่งสมุดบันทึก

พฤติกรรมนักเรียนต่องานระเบียบ

วินัยเดือนละ 1 ครั้ง 

7.  ประเมินผล 

8.  สรุปผลการประเมิน และจัดทำ

รายงาน 

  

 

 

13พ.ค.63 – 

4 มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรา 

ครูประจำฃั้น 

ป.1 - ม.3 
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5.  งบประมาณ  2,000 บาท 

 

 

  

 

6. การประเมินผลโครงการ/งาน 

           ตัวชี้วัดความสำเร็จ          วิธีการประเมิน        เครื่องมือที่ใช้วัด 
ด้านปริมาณ 

1.ร้อยละ 86 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 

   ได้รับการปฐมนิเทศเรื่องระเบียบวินัย 

2.ร้อยละ 86 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3ปฏิบัติตน 

   ตามระเบียบของโรงเรียน 

3.ร้อยละ 86 ชั้น ป.1-ม.3 มาโรงเรียนตาม 

   กำหนดเวลา   

ด้านคุณภาพ 

   ผู้เรียนเป็นคนดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี 

    ความสุข เป็นคนดีของสังคม  

 

สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

 

บันทึกพฤติกรรม 

 

สำรวจ 

 

 

บันทึกพฤติกรรม 

 

สังเกตพฤติกรรม 

 

แบบบันทึกการขาด ลา มา 

สาย 

สถิติการเรียน 

 

 

แบบบันทึกพฤติกรรม 

 

 

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากรโรงเรียนธีรศาสตร์ให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และ          

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
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ชื่อโครงการ    ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2.3     การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการที่ 12  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน 
หัวหน้าโครงการ    นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13  พฤษภาคม  2563  - 19  กุมภาพันธ์ 2564             
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนด
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่  วิถีประชาธิปไตย  อันได้แก่   
คุณธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม  รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล  การมีจิ ตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  อันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ทางโรงเรียนได้มีการสานนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อ   โดยให้มีการ
ดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับประถมและมัธยมขึ้น   ซึ่งผู้เรียนทุกระดับชั้นสามารถมาใช้สิทธิการ
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนครั้งนี้ได้ทุกคน 

ธ.ศ.2 
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การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ความพอประมาณ  พอประมาณในการใช้ชีวิตตามสิทธิของเราที่พึงได้รับ 
ความมีเหตุผล   ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานะของตนเอง 
เงื่อนไขคุณธรรม   ความเคารพ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของมนุษย์ ความซื่อตรง  
    การงาน/หน้าที่ ความยุติธรรม ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน 
เงื่อนไขความรู้   ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเข้าใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 
2.วัตถุประสงค์     

เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับผู้เรียนในการเป็นพลเมืองดีและมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
3.เป้าหมาย   
        ด้านปริมาณ       
  1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1 –  ม.3 มีส่วนร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย 
  2. ร้อยละ 86  ของผู้เรียนชั้น ป.1 –  ม.3 มีส่วนร่วมกับงานสภานักเรียน  
        ด้านคุณภาพ  

1.  ผู้เรียนเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข 

 
4.การดำเนินงานและระยะเวลา    

โครงการ /งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน   

- งานสภานักเรียน 

 

 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

2. ประชาสัมพันธ์ 

2.1เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

    ประธานสภานักเรียน 

2.2ประชาสัมพันธ์ให้มาใช้สิทธิทุกคน 

2.3กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 11 มิถุนายน 2563 

3. ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

จัดหน่วยเลือกตั้งระดับชั้น 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  

  บริเวณโดม หน้าห้อง ป.1/2  

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้สถานที่  

บริเวณโดมหน้าห้อง ป.2/4 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ใช้สถานที่หน้าห้องน้ำชาย 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ใช้สถานที่ใต้ 

  อาคารยวงบอสโก 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บริเวณหน้าห้องน้ำหญิง 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่บริเวณลานโดม 

  หน้าห้อง ม.3/2 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่บริเวณลานโดม 

  หน้าห้อง ม.1/1 

 

 

  

4,800 13 พ.ค. 63 

20 พ.ค. 63 

 

 

 

 

 

11 มิ.ย. 63 

 

 

 

 

 

 

นายชาคริต 

 

นางสาว 

จรรยาภรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ / งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 4. จัดหน่วยเลือกตั้งส่วนกลางที่หน้าเวทีลานโดม 

5. สรุปผลการเลือกตั้งและประเมินผล 

6. ประชุมวางแผนมอบนโยบายแก่ประธานสภา

นักเรียนและคณะกรรมการฯ 

 10 มิ.ย. 63 

 

11มิ.ย. 63 

 

และคณะ 

กรรมการสภา

นักเรียน 

 



248 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

7. คณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินการตาม

นโยบาย 

8. คณะกรรมการประชุมติดตามงานเดือนละ 1 ครั้ง 

9. ประเมินผลการดำเนินงาน 

10. จัดทำรายงาน 

 

12มิ.ย. 63 

 

ก.ค. 63-

ก.พ.64 

8 ก.พ. 64 

นายชาคริต 

นางสาว 

จรรยภรณ์ 

นางสาว 

จรรยภรณ์ 

 
5.งบประมาณ  4,800  บาท 
6.การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1  

  – ม. 3 ใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียน    

  ตามระบอบประชาธิปไตย  

2.  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีส่วน

ร่วมกับงานของสภานักเรียน 

 

ด้านคุณภาพ 

1. ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้องตาม 

ระบอบประชาธิปไตย 

2.ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันใน

สังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข 

 

 

- ผลการนับสถิติ 

 

 

 

- ประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

- ประเมินความพึงพอใจ 

 

1. สถิตการมาเรียน 

2. ใบลงรายมือชื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง 

3. ใบสรุปผลการเลือกตั้ง 

4. แบบบันทึกคะแนนผลการ

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 

5. แบบประเมิน 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
1. โรงเรียนธีรศาสตร์ อำนวยสถานที่ในการเลือกตั้ง 
2. ผู้บริหาร  คร ู นักเรียน  มสี่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง 
 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  ตามระบอบประชาธิปไตยทุกคน   ปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองดีและมีจิตสาธารณะ 
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ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561-2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1           คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  2.4   มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าว ค.ศ.2016- 2020 ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการที่ 12 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานกิจการนักเรียน 
หัวหน้าโครงการ    นางสาววนิดา  จันทร์งาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินการ   13  พฤษภาคม 2563 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร ์
 
1.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตโดยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วถึงแม้เจ้าหน้าที่จะได้ปราบปรามจับกุมการค้ายาเสพติดอย่าง
เข้มงวดและจริงจังแต่ก็ไม่ทำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงเลยแต่กลับทำให้ผู้ผลิตได้พัฒนายาเสพติดให้ออก
ฤทธิ์ได้แรงขึ้นและการตรวจพบสารเสพติดในตัวผู้เสพได้ยากขึ้น  ทำให้เจ้าหน้าที่จับกุมได้ยากยิ่งขึ้นจากสภาพปัญหา
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ที่นับจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งจากสถิติพบว่าผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากจะเป็นผู้ก่อคดีอุกฉกรรจ์    นอกจากนี้ยัง
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรข้ามชาติและปัญหาความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วย      หากปล่อยไว้ให้เนิ่นช้าจะก่อให้เกิด
วิกฤตการณ์ทางสังคมอย่างรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้เพราะปัญหายาเสพติดมิใช่เรื่องที่จะสามารถควบคุมให้อยู่ใน
วงจำกัดได้    ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งหามาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดให้บรรลุผลอย่างจริงจัง   
           
   โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีนักเรียนจำนวนมากจึงถือว่าเป็นนโยบายสําคัญที่ต้องแก้ไข
อย่างเร่งด่วนเนื่องจากนักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่นต้องการอยากรู้อยากลอง อยากเด่น และอยากเท่ห์โดยขาดความยั้ง
คิดถึงภัยอันตรายที่จะตามมาดังนั้นจึงแสดงออกถึงพฤติกรรมเสี่ยง ประกอบกับบริบทของโรงเรียนต้องอยู่ในตัวเมือง
ใกล้แหล่งที่จะชักจูงนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่าง ๆ ได้ง่าย โรงเรียนจึงจัดทำโครงการส่งเสริมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดกับนักเรียนของโรงเรียน 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ธ.ศ.2 
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ความพอประมาณ  พอประมาณรายรับที่ได้จากทางบ้านไม่ใช้จ่ายเกินตัว 
ความมีเหตุผล   

1. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
2. เข้าใจปัญหา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้อง 
3. เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดข้ึนและหาแนวทางท่ีถูกต้องในการแก้ไขปัญหา 

 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
1.  มีส่วนร่วมในการแสดงออกและภาคภูมิในในผลงานของตนเอง 
2. หลีกเสี่ยงกิจกรรมที่ยั่วยุและสามารถนำไปสู่การใช้สิ่งเสพติดตระหนักถึงโทษที่

เกิดข้ึนจากสิ่งเสพติด 
เงื่อนไขคุณธรรม   
    เมตตา (Compassion) 
    “ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดี  จงรักด้วยใจจริง  จงหลีกหนี 
    ความชั่ว  จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี  จงรักกันฉันพ่ีน้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน  อย่า 
    เฉื่อยชา  จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า  จงชื่นชม 
    ยินดีในความหวัง” 
เงื่อนไขความรู้  รู้ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดรู้วิธีการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด 
2. วัตถุประสงค์      

1. เพ่ือนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด 
   กับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
2. เพ่ือนักเรียนสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

3. เป้าหมาย 
  เป้าหมายด้านปริมาณ 

 ผู้เรียนร้อยละ  86  ให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด 
        เป้าหมายด้านคุณภาพ 
  1.  โรงเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
  2.  โรงเรียนสามารถจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางรูป 
      การศึกษาและมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
  3. ผู้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง จากสภาวะที่เสี่ยงต่อ 
    ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4.  การดำเนินงานและระยะเวลา  
 

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริม 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 1,500 13 พ.ค.63 นางสาว
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โครงการ/งาน วิธีการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

รณรงค์ป้องกันยา

เสพติดใน

โรงเรียน 

 

งานวันงดสูบบุหรี่

โลก 

2.เสนอขออนุมัติโครงการ 

2.ประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบายต่างๆ 

3.จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับงาน     

   วันงดสูบบุหรี่โลก 

4.จัดหานักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับงาน   

  วันงดสูบบุหรี่โลก 

5.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตอบคำถาม

ช่วงเวลา12.30-13.00 น.ให้นักเรียนทราบ 

6.จัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับงาน    

  วันงดสูบบุหรี่โลกเวลา12.30-13.00 น.  

7.ประเมินผลการจัดงาน 

8.จัดทำรายงาน 

 13 พ.ค.63 

13 พ.ค.63 

25 พ.ค.63 

 

25 พ.ค.63 

 

25 พ.ค.63 

 

 

29 พ.ค.63 

1 มิ.ย. 63 

2 มิ.ย. 63 

วนิดา 

 

 

นางสาว

ปราถนา 

 

งานวันต่อต้านยา

เสพติด 

 

1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

2.เสนองานเพ่ือการพิจารณา 

2.จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับวันต่อต้าน

ยาเสพติด 

3.ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านสารเนื่องในวัน

ต่อต้านยาเสพติด 

4.ประธานนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณตน

ลูกเสือต้านยาเสพติด 

5. ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 รับฟังบรรยายเรื่องยา

เสพติดจากครู D.A.R.E. วิทยากร สาย

ตรวจตำบลท่าผา  และผู้เรียนเข้าร่วมงาน

ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชน 

6. ประเมินผลการจัดงาน 

8. จัดทำรายงาน 

1,500 13 พ.ค.63 

13 พ.ค.63 

24 มิ.ย.63 

 

26 มิ.ย.63 

 

2 ก.ค.63 

 

3 ก.ค.63 

 

 

 

10 ก.ค.63 

10 ก.ค.63 

นางสาว

วนิดา 

 

 

นายวรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน To Be 

Number One 

 

1.ประชุมวางแผนการดำเนินการ 

2.เสนอขออนุมัติการจัดงาน 

3.รับอาสาสมัครแกนนำนักเรียนที่เป็น

1,000 13 พ.ค.63 

13 พ.ค.63 

พ.ค. 63 

นางสาว

วนิดา 
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โครงการ/งาน วิธีการดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แบบอย่างที่ดีเป็นผู้สอดส่องและเป็นแกน

นำ “เพ่ือนเตือนเพ่ือน” 

4.จัดบอร์ดหรือชุดนิทรรศการต่อต้านยาเสพ

ติดโดยร่วมกันจัดทำอย่างต่อเนื่อง 

5.ออกเสียงตามสายเป็นประจำเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของยาเสพติด 

6.จัดกลุ่ม/ชมรมต่างๆในการใช้เวลาว่าง 

   ให้เป็นประโยชน์ เช่น ดนตรี กีฬา และ

ชักชวนให้เพื่อนที่สนใจเข้าร่วมชมรมต่างๆ

ด้วย 

7.เข้าค่ายของโรงเรียนเช่น ค่ายลูกเสือ หรือ

ค่ายต่อต้านยาเสพติด 

8.ประเมินผลการจัดงาน 

9.จัดทำรายงาน 

 

 

พ.ค.63 -

ก.พ.64 

พ.ค.63-

ก.พ.64 

 

พ.ค.63-

ก.พ.64 

 

 

พ.ค.63-

ก.พ.64 

19 ก.พ. 64 

19 ก.พ. 64 

และสภา

นักเรียน 

 

 
5.  งบประมาณ  4,000  บาท 
 
6.  การประเมินผลโครงการ/งาน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 

ผู้เรียนร้อยละ  86 ให้ความร่วมมือใน
การลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอม
เมาทุกชนิด 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ 

1. ผู้เรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดให้โทษ

และหลีกเลี่ยงตนเอง จากสภาวะ  ที่

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ

และปัญหาทางเพศ 

-ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบรายงานประเมินตนเอง 

ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด

และอบายมุข ต่อหน่วยงานต้น

สังกัด 

 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

-กรอกข้อมูลระบบ NISPA 
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7.  หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
           -สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 
           -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าผา ให้ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัย 
           -ตำรวจสายตรวจ  ตำบลท่าผา  บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องยาเสพติดและการป้องกัน 
           -ครู D.A.R.E. สภ.กรับใหญ่ 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น   ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
ชื่อโครงการ  ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1           คุณภาพของผู้เรียน 

 

ธ.ศ.2 
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กลยุทธ์ที่ 2            ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
            2.4                        มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 3           กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 11            การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าว ค.ศ.2016- 2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการที่ 12 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   งานกิจการนักเรียน     
หัวหน้าโครงการ   นางบุญจันทร์  สร้อยสมุทร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  13 พ.ค. 2563  - 19 ก.พ. 2564 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร ์
1. หลักการและเหตุผล 
       การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม มี
คุณธรรมจริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้ผู้เรียน   เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน   ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การ
ป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน        ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ 
ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด การแก้ไขปัญหาตาม
กระบวนการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น       การดำเนินงานใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค้ำ”   ซ่ึง 4 
ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน  และส่วนของ 2 ค้ำ ผู้บริหาร
สถานศึกษา     ครู ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/แหล่งอบายมุขรอบ         สถานศึกษา  เพื่อให้
สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน   รวมทั้งการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา        มาตรการเฝ้าระวัง   มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 
2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ แผนงาน ระบบข้อมูล  และเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการ
ดำเนินงาน 
                   โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มผีู้เรียนจำนวนมากผู้เรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่น ประกอบกบั
บริบทครอบครัวของผู้เรียนและโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งทีเ่ป็นสาเหตุชักจูงผู้เรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่าง ๆ ได้
ง่าย โรงเรียนจึงจัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ พอประมาณรายรับที่ได้จากทางบ้านไม่ใช้จ่ายเกินตัว 
ความมีเหตุผล  1. ป้องกันกันตนเองจากสิ่งยาเสพติดและอบายมุขในชีวิตปะจำวัน 
   2. เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ผู้เรียนกล้าตัดสินใจหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ยั่วยุและสามารถนำไปสู่การใช้สิ่งเสพ ติดตระหนัก                 
                               ถึงโทษที่เกิดข้ึนจากสิ่งเสพติด 
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เงื่อนไขคุณธรรม  เมตตา(Compassion) ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดี จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนี 
                               ความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรกกันฉันพ่ีน้อง จงคิดว่าผู้อ่ืนดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจ 
                               กระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง 
เงื่อนไขความรู้  รู้ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดและการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ค่านิยมที่ดี และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2. เพ่ือให้มผีู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดี และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   
   ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

ด้านคุณภาพ 
                        บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
4.การดำเนินงานและระยะเวลา 

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ
ห้องเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
งานห้องเรียนสี

ขาว 

 
1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2.จัดทำแผนงานโครงการ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. สร้างความร่วมมือและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ตามกลยุทธ์การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว  
6. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานนักเรียนแกนนำ 4 ฝ่าย คือ    

• ฝ่ายการเรียน  

• ฝ่ายการงาน  

• ฝ่ายสารวัตรนักเรียน  

 
7,000 

 
พ.ค. 63 
 
พ.ค. 63 
พ.ค.63-ก.พ.64 
 
พ.ค.63-ก.พ.64 
 
 
ก.ย.63,ก.พ.64 
 

 
นางบุญจันทร์ 
นางสาวอารีรัตน์  
ครูประจำชั้น 
ป.1-ม3 
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• ฝ่ายกิจกรรม  

 

 

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว 

8.มอบรางวัลห้องเรียนสีขาว 
 

 19 ก.พ.64 
19 ก.พ.64 

 

 

งานด้านการ
ป้องกัน 
4  ต้อง 2  ไม่ 

2. ดำเนินงานตามมาตรการทั้ง  5 ด้าน 
 2.1 มาตรการด้านการป้องกัน   
-   ดำเนินงานให้ความรู้สร้างความตระหนัก 
    ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  
กิจกรรม  To  be  number one 
กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมด้านจิตอาสา 
จัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด 
2.2.มาตรการด้านการค้นหา  
-  ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย   
-  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  งานเยี่ยมบ้าน 
-  สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
2.3 มาตรการด้านการรักษา   
- จัดทำMOU สถานพยาบาลและ ตำรวจ 
- จัดทำMOU ผู้ปกครองนักเรียน 
- กำกับติดตามระหว่างการบำบัดรักษา 
- ให้ความช่วยเหลือหลังการบำบัดรักษา 
2.4 มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง 
- จัดนักเรียนจิตอาสาเฝ้าระวังพ้ืนที่ 
- จัดครูเวรสวัสดิการเฝ้าระวังพ้ืนที่ต่างๆ 
 ในบริเวณโรงเรียน 
-จัดครูออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบบริเวณ
โรงเรียน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

นางบุญจันทร์ 
 
 
 

นางสาววนิดา 
 

นางสาวฐิตินันท์ 
 
นายเพยาว์ 
ครูประจำ 
ชั้นป.1-ม.3 
 
 
 
 

 
นายวรา 

 
 
 
นายบุญลาภ 
 
นางรังสิมา 
นายชาคริต 
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งานด้านนโยบาย 
 
 
 

 

มาตรการด้านการบริหารจัดการ  
-  กำหนดและประกาศนโยบายยุทธศาสตร์

และมาตรการต่อต้าน 

ยาเสพติด  และ อบายมุข  
- จัดทำแผนงาน  โครงการและกิจกรรม 

- สร้างความร่วมมือและประสานงานกับ

หน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

- พ.ค. 63มิ.ย.63 
 
 

มิ.ย.63 
มิ.ย.63-ก.พ.64 

 
 

นางประภาพรรณ 
นางจรูญลักษณ์ 

 
 

นายวรา 
นางสาวอารีรัตน์ 
นางบุญจันทร์ 

 

  

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 - กำกับติดตาม  ประเมินผล 

- รายงายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

สร้างแนวคิดเพ่ือปรับปรุงแก้ไขรักษา

คุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดย 

- สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผล 

 มิ.ย.63-ก.พ.64 
 
 

ก.พ.64 
 

นางบุญจันทร์ 
 

5.  งบประมาณ   7,000 บาท    
6.  การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
        1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ค่านิยมท่ีดี และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
        2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง 
ด้านคุณภาพ 
        บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีคุณลักษณะที่
ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และ
มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
รายงานการเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
บันทึกสถิติ 
 
 
จัดทำรายงานประเมินตนเอง 
ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 
แบบรายงาน  
 
 
แบบบันทึกสถิติการมาเรียน 
 

แบบรายงาน 
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7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      7.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
           - รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
      7.2 ครู D.A.R.E. สภ.กรับใหญ่ 
           - ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติดและการป้องกันเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี ให้กับบุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน 
           - ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องการป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน 
      7.3 ส.ช.ราชบุรี เขต 1  
           - กรอกข้อมูลระบบ NISPA 

 

8  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ   อบายมุข 

8.2 ความร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษามีความเข้มแข็งช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมพึงประสงค์ 
เป็น เยาวชนที่ดีของประเทศไทย 

 8.3 การดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวมีคุณภาพนำไปสู่โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ  
อบายมุข 

 

 

 
 
ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน /เป้าหมายท่ี 2   กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา               
กลยุทธ์ที่ 4    ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020   ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 โครงการที่ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ  
หัวหน้าโครงการ    นางวิไลรัตน์  จิตเจริญทวีโชค 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   2 พฤษภาคม 2563 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที่ดำเนินการ   ห้องธุรการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

 มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ ริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและผู้เรียน ให้บรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติ

ธ.ศ.2 
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ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
 โรงเรียนจึงจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ จัดระบบปฏิบัติงานธุรการ การให้ บริการ 
ด้านข้อมูล ข่าวสาร เอกสารสวัสดิการแก่บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วทันเวลาที่กำหนด 
พร้อมรับข้อมูลจากผู้ปกครองเพ่ือสนองนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ พอประมาณกับงานและเวลา 
ความมีเหตุผล  รับฟังข้อเสนอแนะของ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 
การมีภูมิคุม้กันที่ดีในตัว มีระบบการทำงานท่ีถูกต้องตามระเบียบระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงาน 
เงื่อนไขคุณธรรม เมตตา พระองค์เมตตาต่อทุกคน คนเจ็บป่วย คนตกทุกข์ได้ยาก และคนด้อย

โอกาส พระองค์ร่วมทุกข์กับคนที่มีความทุกข์ พระองค์สอนให้เราเป็นผู้เมตตาเหมือนพระ
บิดาทรงเป็นผู้เมตตา  

เงื่อนไขความรู้ มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การตีความ และสรุปสาระสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเองและ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน มีความสามารถในการจัดลาดับความสำคัญและ
ความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร) 

2.วัตถุประสงค์    
 1) เพ่ือส่งเสริมการบริหารด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานธุรการให้สามารถบริการทุกกลุ่มงานให้ได้รับ
เอกสาร  ดำเนินการทันเวลาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงมีคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร  
 2)  เพ่ือส่งเสริมการบริหารด้านการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายโดยมีการทำงานเป็นระบบ 
ครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อการปฏิบัติงาน 

 

3.เป้าหมาย   
.ด้านปริมาณ       

   หัวหน้ากลุ่มงานและครูโรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับเอกสารทางราชการและหน่วยงานภายนอก การบริการ
พิมพ์อัดสำเนา  การบริการสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ  การติดต่อสอบถามและประชาสัมพันธ์  และงานทะเบียน
นักเรียนของโรงเรียนมีผลการดำเนินงาน ถูกต้อง ครบถ้วน  

.ด้านคุณภาพ  
   การประสานงาน ดำเนินการบริการตรงเวลา  โปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้อง 
 

4.การดำเนินงานและระยะเวลา    
โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพงาน

1) ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูลบุคลากรและ

นักเรียน 

3,000 2 พ.ค.63-

ก.พ.64 

นายพีระพงษ์ 

สนามภู่ 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ธุรการ 

 

1.งานสารบรรณ 

 

2) รับหนังสือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3) ลงทะเบียนรับ 

4) นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการเกษียณไป

ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

5) นำเสนอผู้บริหารลงนาม 

6) ถ่ายสำเนาและส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบลง

ชื่อรับทราบ 

7) ดำเนินการรวบรวมและส่งงานตาม

หน่วยงานต่างๆ 

8) การโต้ตอบหนังสือ 

9) การตอบรับจากหน่วยงานราชการ 

รายงานการดำเนินงานของกิจกรรม 

 

 

 

2.งานบริการงาน

พิมพ์และอัดสำเนา

สนับสนุนงานของ

โรงเรียนธีรศาสตร์

ทุก กลุ่มงาน 

 

1) วางแผนเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและ

บุคลากร 

2) ต้นฉบับพิมพ์สำเนาจากกลุ่มงาน 

3) อัดสำเนาตามจำนวนบันทึกหลักฐาน

ปริมาณ จำนวนกระดาษ พร้อมเก็บต้นฉบับ 

4) ประเมินผลตรวจสอบความถูกต้อง 

5) เก็บรวบรวมสำเนาต้นฉบับเย็บเล่มพร้อม

รายงาน 

 

64,000 2 พ.ค.63-

ก.พ.64 

นางสุรีพร 

อินทรธนี 

3.งานเบิกเงิน

สวัสดิการของ

รัฐบาล สังฆมณฑล

ราชบุรีและประกัน

อุบัติเหตุ 

1) วางแผนเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 

2) ประชาสัมพันธ์การเบิกสวัสดิการต่างๆ 

3) จัดพิมพ์เพ่ือส่งเบิกงาน/หัวหน้างาน 

4) ดำเนินการรวบรวมและส่งงานตาม

หน่วยงานต่างๆ 

5) ประเมินผลการโอนเงินสวัสดิการให้บุคลากร 

500 2 พ.ค.63-

ก.พ.64 

นายพีระพงษ์

สนามภู่ 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6) สรุปรายงานการดำเนินงานการเบิก

สวัสดิการต่างๆ 

4.งาน

ประชาสัมพันธ์ 

ติดต่อ – สอบถาม 

1) วางแผนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

นักเรียน งาน กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน 

2) ให้บริการข้อมูลแก่นักเรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อ 

3) บันทึกข้อมูล คำร้องและข้อร้องเรียน 

4) แจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ 

5) ส่งมอบใบรับรองและเอกสารที่ผู้ปกครอง

ยื่นขอไว้และบันทึกรับเอกสาร 

6) ได้รับเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 

ครบถ้วน 

7) รายงานการดำเนินงาน 

500 2 พ.ค.63-

ก.พ.64  

นายพีระพงษ์  

สนามภู่       

5.งานทะเบียน

นักเรียน  

1) ประชุมวางแผนเตรียมข้อมูลบุคลากรและ

นักเรียน 

2) สำรวจข้อมูลนักเรียนต้นปี การศึกษาทุกชั้น

เรียน 

3) แจกรายชื่อนักเรียนเป็นรายห้อง 

4) ครูตรวจสอบรายชื่อและจำนวน 

5) แจกบัญชีเรียกชื่อให้ครูประจำชั้น 

6) กรอกข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ PSIS 

7) ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

    - เพ่ิมนักเรียนในระบบก่อน 

    - จำหน่ายนักเรียนออกในระบบ 

8) พิมพ์รายงานข้อมูลออกจากระบบ 

     - อน.1, อน.2 ,อน.3 เพื่อขอรับ 

15,000 2 พ.ค.63-

เม.ย.64 

นางวิไลรัตน์  

จิตเจริญทวี

โชค 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

     การอุดหนุนรายบุคคลประจำปี 

9) ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนทุกเดือน 

10) พิมพ์รายงานขอรับเงินอุดหนุนรายเดือน 

    - อน.4,อน.5 ,อน.6หลักฐานการ 

     จ่ายเงินเดือนครูและหักเงิน 

     สมทบกองทุนสงเคราะห์หลักฐาน 

     การจ่ายเงนิเดือนครูผ่านระบบธนาคาร 

11) ขายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน 

12) สอบเข้า/ประกาศผล/มอบตัว 

13) รวบรวมใบมอบตัว 

14) ลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 

15) จัดชั้นเรียน 

16) จำหน่ายนักเรียนออกจาก     

      ทะเบียนนักเรียนและระบบ PSIS 

17) สรุปและรายงานการดำเนินงาน 

 
5.งบประมาณ  83,000 บาท 
6.การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1) บุคลากรทุกกลุ่มงานได้รับการ

ประสารงานด้านเอกสารทางราชการ
และหน่วยงานภายนอกตรงเวลา 

2) กลุ่มงานได้รับการบริการพิมพ์อัด
สำเนา ถูกต้อง  
ตรงเวลา ตามความต้องการใช้งาน 

3) การบริการสวัสดิการประกัน
อุบัติเหตุ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 

4) ร้อยละ 86 ของผู้รับบริการได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร มีความพึง

พอใจในการให้บริการ 

 
- ตรวจสอบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คำสั่งบันทึกการประชุมนโยบาย
และแผน / การประชุมครู 
- บันทึกการประชุม 
- คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
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5) งานเอกสารทะเบียนนักเรียนมีข้อมูล

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ด้านคุณภาพ 
มีการบริการที่รวดเร็ว  ตรงเวลา  ข้อมูล 

ข่าวสาร เอกสาร ถูกต้อง   ชัดเจน 

- สอบถามความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจใน

การรับบริการ 

 
 

7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 2) ฝ่ายอบรมการศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน 

 3) สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผาเป็นหน่วยงานของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ชุมชนมีความพอใจในการให้บริการส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น 
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ธศ.2 
ชื่อโครงการ  โครงการประชุมคณะดำเนินงาน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565   
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ. 2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการที่ 1 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ 
หัวหน้าโครงการ  นางวิไลรัตน์    จิตเจริญทวีโชค 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2562 – 1  มีนาคม  2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธีรศาสตร ์
1. หลักการและเหตุผล  

 มาตรฐานการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการร่วม 4 
ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน คณะครู มีส่วนร่วมในการกำหนดอัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษา นโยบายและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปี ระบบประกันคุณภาพภายใน มีการกำกับติดตาม การ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเปิดโอกาสให้ตัวแทนของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
 โรงเรียนจึงจัดทำโครงการประชุมคณะดำเนินงาน เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการร่วม 4 ฝ่าย 
หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน คณะครู ได้มีร่วมในการกำหนดอัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษา นโยบายและ
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปี ระบบประกันคุณภาพภายใน พร้อมกับการกำกับติดตาม การ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ พอประมาณกับการประชุม 
ความมีเหตุผล  รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะ 
   กรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการร่วม 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน  
                               คณะครูเพ่ือนำมาพัฒนาการจัดการศึกษา การดำเนินงานของโรงเรียน 
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีระบบการการบริหารด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เงื่อนไขคุณธรรม  ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน (Unity/Community) มีอวัยวะหลายส่วน แต่มี 
            ร่างกายเดียว อวัยวะแต่ละส่วนจะเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 
   ความรัก (Love) ความรักย่อมอดทน มีใจเอ้ือเฟ้ือ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่ 

จองหอง  ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว  ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ  ไม่ยินดีในความ
ชั่ว แต่น่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง  
ความซื่อตรง (Honesty) ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย  

เงื่อนไขความรู้  พระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา 
                             เอกชน เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) 
                             และโครงการเรียนฟรี 15 ปี    
 
        
2.วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีคณะดำเนินงาน โรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด และ
กำกับ  ติดตาม ดูแลพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  

2) เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
3.เป้าหมาย 

เป้าหมายด้านปริมาณ       
   มีการประชุมคณะดำเนินงานครบ 

เป้าหมายด้านคุณภาพ  
  มีข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ 
 

4.การดำเนินงานและระยะเวลา  
โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการ

ประชุมคณะ

ดำเนินงาน 

 

1. งาน

ประชุม

กรรมการบริ

หารโรงเรียน

และ

กรรมการร่วม 

4 ฝ่าย 

1. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ 

     ที่เก่ียวข้องกับการขอรับเงินอุดหนุน 

2. ประชุมวางแผนในการดำเนินงาน 

3. กำหนดวันประชุม 

4. จัดทำวาระการประชุม-จดหมายเชิญประชุม 

5. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

6. ดำเนินการประชุม 

7. สรุปรายงานการประชุม 

8. ออกแบบสำรวจความพึงพอใจ 

9. เก็บรวบรวมข้อมูล  

10.  สรุปประเมินผลรายงาน                                                                                                         

10,160 2 พ.ค.2563 

 

2 พ.ค.2563 

พ.ค 63-ก.พ.64 

พ.ค 63-ก.พ.64 

พ.ค 63-ก.พ.64 

พ.ค 63-ก.พ.64 

  ก.พ.64 

  ก.พ.64 

 

  ก.พ.64 

นางวิไลรัตน์ 

2.งานประชุม

หัวหน้ากลุ่มงาน

และหัวหน้างาน 

 

 

 

 

1. ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงาน 

2.กำหนดประชุมทุกวันอังคารสัปดาห์ที่สี่ 

  ของเดือน 

 3.เชิญประชุมทางไลน์ 

 4.จัดเตรียมการประชุมและประชุม 

5.สรุปรายงานการประชุม 

6.แจกรายงานการประชุม 

9600 

 

 

 

 

 

 

4 มี.ค.63 

 4 มี.ค.63 

พ.ค.63-ก.พ.64 

พ.ค.63-ก.พ.64 

พ.ค.63-ก.พ.64 

พ.ค.63-ก.พ.64 

 

นางวิไลรัตน์ 

 

 

 

 

 

 

3.งานประชุม   

คร ู

1. ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงาน 

2.กำหนดประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สี่ 

  ของเดือน 

 3.ประกาศวันประชุม 

 4.จัดเตรียมการประชุม 

5.สรุปรายงานการประชุม 

6.แจกรายงานการประชุม 

 

240 4 มี.ค.63 

 4 มี.ค.63 

พ.ค.63-ก.พ.64 

พ.ค.63-ก.พ.64 

พ.ค.63-ก.พ.64 

พ.ค.63-ก.พ.64 

นางวิไลรัตน์ 

 
5.งบประมาณ 20,000 บาท 
                  
6.ผลการประเมินโครงการ/งาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน วิธีการประเมิน 

ด้านปริมาณ  

2.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 

-   สังเกต 

 

-.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
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     โรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 

1) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร   

โรงเรียน 4 ครั้ง    

   2) ผู้เข้าประชุมพึงพอใจ  การจัดการศึกษา 

      ของโรงเรียน ร้อยละ 86 

2.2 งานประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้า 

     งาน 

1) หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างานเข้า

ประชุมคนละไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 

2) มีรายงานการประชุมครบทุกครั้ง 

2.3 งานประชุมครูประจำเดือน 

  1) ครูเข้าประชุมในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 

     ร้อยละ 86 

ด้านคุณภาพ 

ข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม   รายงาน

การประชุม ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ 

  

 

 -ตรวจสอบบันทึกการ      

ประชุม 

-แบบสอบถามความพึง 

พอใจ 

-ตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการประชุม 

-ตรวจรายชื่อผู้เข้าประชุม 

 

 

 

 

 

 

สอบถามความพึงพอใจ 

 บริหารโรงเรียน 

 

-บันทึกการประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน/แผนพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษา/แผนประจำปี /

คำสั่งต่าง ๆ/ผลการรายงานประจำปี 

-บันทึกประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและ

หัวหน้างาน 

-บันทึกการประชุมครู 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 
7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการขอรับเงินรายบุคคล  
   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) 

2) ฝ่ายอบรมการศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี หน่วยงานต้นสังกัดของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างานและคณะครูพึงพอใจในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

ธศ.2 
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและดำเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1    โครงการที่ 3 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้าโครงการ นายวิษณุ  เปรมนิ่ม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธีรศาสตร ์
1. หลักการและเหตุผล 
 สารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสถานศึกษาที่ใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาจึง
จำเป็นต้องจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุมทันสมัย พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่
ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป รวมทั้ง
สนับสนุนอื่นๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย และสามารถให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้ 
 โรงเรียนเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมที่จะ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของโ รงเรียนใน
รูปแบบต่างๆ ให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นสมควรดำเนินการ 

การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ - พอประมาณกับกำลังบุคลากรการดำเนินการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  - พอประมาณกับรูปแบบการนำเสนอสารสนเทศของโรงเรียน 
 ความมีเหตุผล - สารสนเทศที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้ทัน

เหตุการณ ์
 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี - การรวบรวมเรื่องราว ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้พร้อมใช้  พร้อมตอบ

คำถาม  และพร้อมรายงาน  แสดงถึงศักยภาพของโรงเรียนที่มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ 

 เงื่อนไขคุณธรรม - ความกล้าหาญ   กล้าดำเนินการโดยมุ่งประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน 
  - ความรอบคอบ  ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดำเนินการใช้เหตุผล ใช้เวลา

ไตร่ตรอง ทบทวน เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า และเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
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  - การรับใช้ การให้บริการสารสนเทศ การบริการดูแลและซ่อมบำรุงเทคโนโลยีให้
พร้อมใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และมีคุณภาพ 

 เงื่อนไขความรู ้ - หลักการนำเสนอสารสนเทศ มีความชัดเจน กะทัดรัด ถูกต้อง และน่าสนใจ ให้
ความรู้ที่ยั่งยืนมีการจัดระบบระเบียบในการเก็บ การสรุปการใช้เทคโนโลยีในการ
นำข้อมูลต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการจัดหา การใช้ และการบำรุงรักษาเทคโนโลยี สื่อการศึกษาเพ่ือการ

บริหารและการจัดการวิชาการและการบริการ 
2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน บุคลากรครู นักเรียน และกลุ่มงาน อย่างครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน  
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายด้านปริมาณ     
 เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร การจัดการวิชาการ และการบริการเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมทันสมัยพร้อมใช้งาน 
 เป้าหมายด้านคุณภาพ  
 มีเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร การจัดการวิชาการและการบริการ  มีความเป็นระบบ หมวดหมู่ ถูกต้อง
ครอบคลุม ทันสมัยและพร้อมให้บริการข้อมูลทุกกลุ่มงานสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
4. การดำเนินงานและระยะเวลา 

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศและ

เทคโนโลยี 
งานรวบรวมและ
จัดเก็บสารสนเทศ
โรงเรียนธีรศาสตร ์
 

1. ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงาน 
3. จัดเก็บสารสนเทศเข้าระบบ 
4. ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆที่ต้องการใช้ 
5. ประเมินผล จัดทำรายงาน 

10,000 พ.ค. 63 
พ.ค.63-มี.ค.64 

 
มี.ค.64 
มี.ค.64 

 
มี.ค.64 

 

นางสาวทัศนีย์ 
นายวิษณุ 
 

งาน 
สื่อสัมพันธ์ 
ธีรศาสตร ์

1. ประชุมวางแผน 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตาม
โครงการ งานทุกเดือน 
3. ส่งข้อมูลให้โรงพิมพ์เพ่ือวางรูปแบบ
วารสาร 
4. ตรวจทานตัวอย่างวารสารจากโรงพิมพ์
ก่อนพิมพ์จริง  

1,000 พ.ค.63 
มิ.ย.63-ก.พ.64 

 
ม.ค.64 

 
ก.พ.64 

 

นายวิษณุ 
นางสาวทัศนีย์ 
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5. จัดพิมพ์วารสาร 
4. ประเมินผล จัดทำรายงาน 

มี.ค.64 
มี.ค.64 

งานพัฒนาระบบ
เว็บไซต์ 
ธีรศาสตร ์

1. ประชุมวางแผน 
2. รวบรวมข้อมูล 
- งานภายในโรงเรียน 
- งานภายนอกโรงเรียน 
- รางวัลของโรงเรียนบุคลากรนักเรียน 
3. ลงเว็บไซต์ 
 

13,000 
 

พ.ค.63 
พ.ค.63-มี.ค.64 

 
 
 

พ.ค.63-มี.ค.64 
 

นางสาวทัศนีย์ 
   

โครงการ/งาน วิธีดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 4. ตรวจสอบ ปรับปรุงและอัพเดทข้อมูล 

พ้ืนฐานของโรงเรียน ข่าวสาร รางวัล งาน 
ให้เป็นปัจจุบัน 
5. ประเมินผล จัดทำรายงาน 

 
 

พ.ค.63-มี.ค.64 
 
 

มี.ค.64 

 

งานป้าย
ประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 

1. ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
4. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
5. ประเมินผล จัดทำรายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

10,000 พ.ค.63 
พ.ค.63-มี.ค.64 

 
พ.ค.63-มี.ค.64 
พ.ค.63-มี.ค.64 

มี.ค.64 

นายวิษณุ 
นางสาวทัศนีย์ 

งานบันทึกภาพ
กิจกรรมโรงเรียน 

1. ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
2. บันทึกภาพงานที่กลุ่มงานและโรงเรียน
จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ลงสู่ 
website ของโรงเรียน 

10,000 พ.ค.63 
พ.ค.63-มี.ค.64 

 
 

นายวิษณุ 
นางสาวทัศนีย์ 

 3. จัดเก็บลงแผ่นซีดี 
4. ประเมินผล จัดทำรายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 มี.ค.64 
มี.ค.64 

 

งานบัตรประจำตัว
นักเรียน 

1. ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
2. สำรวจนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนที่ยัง
ไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียน 
3. ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ 
4. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนให้ครบถ้วน 
5.ตรวจสอบภาพนักเรียนให้ตรงกับข้อมูล
รายบุคคลในฐานข้อมูล 

53,000 พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
พ.ค.63-มี.ค.64 

มิ.ย.63 
 

มิ.ย.63 

นางสาวทัศนีย์ 
นายวิษณุ 
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6. ปริ้นบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ 
7. แจกบัตรประจำตัวนักเรียน 
8. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนที่แจ้งบัตร
หาย 
9. ประเมินผล จัดทำรายงาน 

มิ.ย.63 
มิ.ย.63 

พ.ค.63-มี.ค.64 
 

มี.ค.64 
งานดูแลและซ่อม

บำรุงครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
2. รับแจ้ง สำรวจ ตรวจสอบ ติดตาม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน 
3. แก้ไข ซ่อมบำรุง จัดหา เปลี่ยนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 
4. ประเมินผล จัดทำรายงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

329,000 พ.ค.63 
พ.ค.63 

 
พ.ค.63-มี.ค.64 

 
มี.ค.64 

นายวิษณุ 
นางสาวทัศนีย์ 

5. งบประมาณ 426,000 บาท 
 
 
6. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  
1. เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร การจัดการวิชาการ 

และการบริการ เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมทันสมัย
พร้อมใช้งาน 

2. มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากรครู 
นักเรียนและกลุ่มงานเป็นระบบ หมวดหมู่ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 

3. บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ตลอดจน
บุคคลภายนอก รับทราบข่าวสาร และงานต่างๆ
ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

4. กิจกรรมภายในโรงเรียนเผยแพร่สู่เว็บไซต์
โรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 

5. โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งาน
ครบถ้วนตลอดปีการศึกษา 

6. มีภาพโครงการ งาน ของโรงเรียนที่ครบถ้วน  
7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด มีบัตร

ประจำตัวนักเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมนิความพึงพอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
8. ร้อยละ 100 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายใน

โรงเรียนสามารถใช้งานได้ 
 

ด้านคุณภาพ 
1. การบริหาร การจัดการวิชาการและการบริการ  

มีความเป็นระบบ หมวดหมู่ ถูกต้องครอบคลุม 
ทันสมัยและพร้อมให้บริการข้อมูลทุกกลุ่มงาน
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้และให้บริการ 
3. วารสารโรงเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 

งานต่างๆ รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลของ
นักเรียนบทความทางวิชาการ สำหรับค้นคว้า 
อ้างอิง และประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

4. เว็บไซต์โรงเรียนมีคุณภาพใช้เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจการให้บริการ
ด้านข่าวสาร ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง และชุมชนได้ 
เป็นอย่างดี พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลในการทำ
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแก่ชุมชน 

 
 
 

 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 

 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
 

5. ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ได้รับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร โครงการ งาน 

6. มีภาพกิจกรรมที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

7. นักเรียนทุกคนมีบัตรประจำตัวครบถ้วนและ
ข้อมูลบนบัตรประจำตัวครบถ้วนถูกต้อง 
สามารถนำไปแสดงตัวตนในการทำกิจกรรม
ต่างๆของทางโรงเรียน 

8. คุณครูและนักเรียนสามารถใช้งานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ 
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 นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางโรงเรียน 
  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีการจัดการระบบงานสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน โรงเรียนในสังกัดสังฆมณทลราชบุรีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและทัน
เหตุการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนและวัดผล 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
กลยุทธ์ที่ 12    พัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา 

ธ.ศ.2 
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                                                    พัฒนาผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานทะเบียนวัดผล  
หัวหน้าโครงการ    นางศิริพร   สนามภู่ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13 พฤษภาคม  2563  - 30  เมษายน  2564 
สถานที่ดำเนินการ   ห้องทะเบียนวัดผล 

1.หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูควรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  ในด้าน
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  มีการวัดผลอย่างหลากหลายและครูจะนำการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย  เต็มตามศักยภาพ 
 ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนและวัดผลที่มีทั้งหมด 6 งาน
ดังนี้ 1. งานวัดผล 2. งานเทียบโอนผลการเรียน 3. งานทำข้อสอบ 4. งานจัดสอบ     5. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
6. งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ซึ่งงานดังกล่าวสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของผู้บริหารและ สอดคล้องตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างครบถ้วน 
ความมีเหตุผล  ดำเนินการอย่างถูกต้องที่สุด 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โรงเรียนปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เงื่อนไขคุณธรรม  มีความรอบคอบ   ความซื่อตรง  ความจริง 
เงื่อนไขความรู้  
   1. ใช้ระเบียบการวัดและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลาง 
                                การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

                      2. ใช้ประกาศ คำสั่ง ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
2.วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีการพัฒนาตรวจสอบ และประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน โดยการกำกับติดตาม ตรวจสอบและออกเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ได้ถูกต้อง 

 
 

3.เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     
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1) ทะเบียนวัดผล มีการประเมินความรู้ และออกเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง 

ด้านคุณภาพ  
1)  งานวัดผลประเมินผลและเอกสารหลักฐานการศึกษา จัดทำได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลา  

ตรวจสอบได้ 
 

4.การดำเนินงานและระยะเวลา    
งาน/กิจกรรม วิธดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. งานวัดผล 
 
 

1. ประชุมวางแผนการทำงาน 
2. กรอกรายชื่อนักเรียนและหลักสูตรวิชา

ต่างๆลงในโปรแกรม Excel 2007 
3. ส่งโปรแกรมให้ครูผู้สอนนำคะแนนและ

เวลาเรียนกรอกลงในโปรแกรมสำหรับ
ทำปพ.5(สมุดเก็บคะแนน)  

4. ทะเบียนวัดผลประมวลผล 
5. คุณครูตรวจทานความถูกต้องของ

คะแนน 
6. คุณครูรับผลการเรียน(ซึ่งระบุคะแนน/

เกรด) ติดลงในแบบรายงานประจำตัว
นักเรียน) 

7. ทะเบียนวัดผลตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนทุกรายวิชาอีกครั้ง 

8. ประเมินผลการดำเนินงาน 
9. สรุปผลการประเมิน 
10.จัดทำรายงาน 

15,100 
 
 

พ.ค 63–มี.ค64 
 

นางศิริพร 
 
 
 
 
 

2.งานเทียบโอนผลการ
เรียน 
 

 
 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการทำงาน 
2. รวบรวมหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียน

เดิมของนักเรียน 
3. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและ

ถูกต้อง   
4. นำผลการเรียนมาเชื่อมโยงให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรของโรงเรียนธีรศาสตร์ 
5. ตรวจสอบความครบถ้วนและความ

ถูกต้องในการเทียบโอนผลการเรียน 

500 
 

พ.ค.63–ก.พ. 64 
 

นางศิริพร 
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งาน/กิจกรรม วิธดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6. ประเมินผลการดำเนินงาน 
7. สรุปผลการประเมิน 
8. จัดทำรายงาน 

 
3.งานทำข้อสอบ 1. วางแผนการดำเนินงาน 

2. กำหนดวันให้ครูส่งข้อสอบ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบที่ครู

ส่งมา จัดรูปแบบให้ถูกต้องและทยอย
ส่งให้ธุรการโรเนียวควบคู่กันไปด้วย 

- ข้อสอบกลางภาค1 
- ข้อสอบปลายภาค1 
- ข้อสอบกลาง2 
- ข้อสอบปลายภาค 2 
4.ตรวจสอบจำนวนและความถูกต้องของ
ข้อสอบก่อนถึงวันสอบ 
5. ประเมินผลการดำเนินงาน 
6. สรุปผลการประเมิน 
7. จัดทำรายงาน 

31,000 
 

พ.ค.63– ก.พ. 64 
 
 
 
 
 

นางศรัณรัตน์ 
 

4.งานจัดสอบ 
 

1. วางแผนการจัดห้องสอบ,จัดซื้ออุปกรณ์
การสอบ 
2. ซื้ออุปกรณ์ในการจัดสอบเช่น
กระดาษคำตอบ, ลวดเย็บกระดาษ,ลวดเย็บ
ข้อสอบ,เชือกฟาง 
3. ออกคำสั่งการคุมสอบ/ตารางสอบ  
4. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมในการสอบ 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบจาก
ธุรการเพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดสอบ 
6.ดำเนินการสอบให้ตรงตามวันและเวลา
กำหนด 
กำหนดการสอบ 
- กลางภาคเรียนที่ 1 
-ปลายภาคเรียนที่ 1 
- กลางภาคเรียนที่ 2 

11,000 
 

ก.ค.63–มีค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14-15ก.ค.63 
 

25, 28-30กย.63 
 

14-15 มค.64 

นางศรัณรัตน์ 
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งาน/กิจกรรม วิธดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- ปลายภาคเรียนที่ 2 
7. ประเมินผลการดำเนินงาน 
8. สรุปผลการประเมิน 
9. จัดทำรายงาน 
 
 
 
 
 
 

25 กพ, 
1–3 มีค.64 
 

5.งานตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา 
 

 
 

 

1. วางแผนการดำเนินงาน 
2. รับคำร้องของสถานศึกษาต่างๆที่

ต้องการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
3. ตรวจสอบการจบของนักเรียนที่

สถานศึกษาต่างๆต้องการตรวจสอบจบ
จากโรงเรียนธีรศาสตร์จริงหรือไม่ 

4. ตอบรับการตรวจสอบวุฒิไปยัง
สถานศึกษาต่างๆตามคำร้องขอ 

5. ประเมินผลการดำเนินงาน 
6. สรุปผลการประเมิน 
7. จัดทำรายงาน 

300 
 

พ.ค.63-เม.ย. 64 นางศิริพร 
 
 

6.งานออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา 

 
 
 

1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2.ดำเนินการสำรวจจำนวนนักเรียน 
3.จัดซื้อปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 
4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ
เช่นประวัตินักเรียน  ผลการเรียน ฯลฯ   
5.นำข้อมูลต่างๆกรอกลงในโปรแกรม เพ่ือ
จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน 
6.รับคำร้องการขอย้ายสถานศึกษาของ
นักเรียนป.1-ป.6 ม.1-2 
7.ทะเบียนวัดผลประมวลผลเพื่อนำผลการ
เรียนไปใช้ในการออกหลักฐานการศึกษา
ต่างๆ 

12,100 
 

พ.ค. 63 -เม.ย.64 นางศิริพร 
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งาน/กิจกรรม วิธดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8.รายงานการจบการศึกษาสำหรับนักเรียน
ป.6และม.3 แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
9. ประเมินผลการดำเนินงาน 
10.สรุปผลการประเมิน จัดทำรายงาน 

 
5.งบประมาณ       70,000บาท 
6.การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีระบบวัดผลโดยใช้ โปรแกรม 

Excel 2007 สามารถออก

หลักฐานสมุดรายงานประจำตัว

นักเรียนได้ทุกคน 

2. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ครบถ้วน ถูกต้อง 
 

3. ร้อยละ 86 ของครูผู้สอนจัดทำ
เครื่องมือวัดผลประเมินผล
(ข้อสอบ)ตามรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายได้ถูกต้อง ตรงตาม
ตัวชี้วัด และครบทุกวิชา 

4. จัดสอบให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

5. การตรวจสอบวุฒิ การศึกษา ได้
ถูกต้อง ครบทุกคน 

6. การออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษาถูกต้อง ครบทุกคน 

ด้านคุณภาพ 
งานวัดผลประเมินผลและเอกสาร
หลักฐานการศึกษา จัดทำได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลา 
ตรวจสอบได้ 

 

สำรวจสอบถาม 
 
 
 
 

สำรวจสอบถาม 
 
 

สำรวจสอบถาม 
 
 
 
 
สำรวจสอบถาม 
 
 
สำรวจสอบถาม 
 
สำรวจสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
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7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์วิชาการ สังมณฑลราชบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เอกสารวัดผลประเมินผลมีความเชื่อมั่น 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ชื่อโครงการ    วันกตัญญูกตเวทีคณะผู้บริหาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่   2    ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     2.1    การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่   5.2   โครงการที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร ์
หัวหน้าโครงการ    นางรังสิมา   บุญสม 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ   13 พ.ค. 2563 – 20 ก.พ. 2564 

ธ.ศ.2 
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สถานที่ดำเนินการ   ลานโดม 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 จากมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีมีส่วนร่วมที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของโรงเรียน โดยประพฤติตนถูกต้องเหมาะสมรู้จักแบ่งรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณและเป็น
แบบอย่างในด้านความกตัญญูกตเวที เป็นโครงการที่จัดทำอย่างต่อเนื่องจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไป 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
ความมีเหตุผล  เพ่ือให้บุคลากรมีความกตัญญูต่อผู้บริหาร 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างดีรอบคอบ 
เงื่อนไขคุณธรรม  ความกตัญญูรู้คุณ 
เงื่อนไขความรู้  ความกตัญญู 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที  รู้จักตอบแทน 
ผู้มีพระคุณและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
3.เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ       
   บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 86  เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความเคารพ กตัญญูต่อผู้บริหาร 

ด้านคุณภาพ  
   คณะครูและนักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรัก ความกตัญญูต่อผู้บริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
4.การดำเนินงานและระยะเวลา    

งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการวันกตัญญู
กตเวทีคณะ
ผู้บริหาร 
 

 

- กำหนดวันเวลาจัดวันกตัญญูแด่
ผู้บริหารโอกาสฉลองศาสนนาม
คณะผู้บริหาร 
- วางแผนการดำเนินงานการจัด
กิจกรรมแสดงความกตัญญู โดย
ตัวแทนครูกล่าวอวยพร และมอบ

30,000 
 

16 พ.ค.63-

20 ก.พ. 64 

นางรังสิมา 

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 

281 

 

ของที่ระลึกให้ผู้บริหาร 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวัน
กตัญญูตามวันเวลาที่กำหนด 
- สรุปรายงานผล 

5.งบประมาณ   30,000   บาท 
6.การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1.  ร้อยละ 86 ของครูและนักเรียนที่มา
โรงเรียนได้เข้าร่วมงานฉลองศาสนนาม
ผู้บริหาร 
 ด้านคุณภาพ 
   1. ครูและนักเรียนได้ร่วมแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้บริหารเป็นอย่างดี 

-การนับจำนวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
-การนับจำนวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รูปถ่าย 
 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รูปถ่าย 

 
7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ธ.ศ.2 
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ชื่อโครงการ    เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
กลยุทธ์ที่   6    การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
     ทางวิชาชีพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่   5.2   โครงการที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารบุคคล  
หัวหน้าโครงการ    นางสาวลัดดา   ยางม่วง 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   13 พ.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564 
สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร ์
1. หลักการและเหตุผล 
 ขวัญและกำลังใจนำมาซึ่งแรงจูงใจในการทำงาน   ถ้าบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำงานดี  
ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกท่ีดีต่อการทำงาน   ทำงานอย่างมีความสุข  มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ไม่เฉื่อยชา
และท้อแท้  การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานโรงเรียนได้
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มงานบริหารบุคคล จัดทำโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างความศรัทธาความเชื่อถือ
และแบบอย่างท่ีดีในวิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -    พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
ความมีเหตุผล  -    เพ่ือให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 
   -    เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน 
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว -    มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างดีรอบคอบ 
เงื่อนไขคุณธรรม  -    มีความรัก  ความสามัคคี 
เงื่อนไขความรู้  -    เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการครูของสังฆมณฑลราชบุรี 
   -    เกณฑ์การรับขวัญและกำลังใจของโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค ์    

เพ่ือการตอบแทนยกย่อง เชิดชู ให้กำลังใจแก่บุคลากรครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานดี มีผลงานดีเด่น มี
คุณภาพ และประสิทธิผลเป็นที่ประจักษ์ 

3.  เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ       

    3.1  ร้อยละ 86 ของบุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและกำลังใจของสังฆมณฑล 
  3.2  ร้อยละ  86 ของบุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและกำลังใจของโรงเรียน 
  3.3 ร้อยละ 86 ของบุคลากรได้รับสวัสดิการทัศนศึกษา 
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ด้านคุณภาพ  

   บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและกำลังใจของสังฆมณฑลและของโรงเรียนทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  การดำเนินงานและระยะเวลา   

โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ
เสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจ 
 
 

1. ประชุมวางแผนการทำโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ดำเนินงาน 

3.1 ศึกษารายละเอียดรูปแบบการ
ให้สวัสดิการ 

3.2 มอบหมายหน้าที่ดำเนินการ 
3.3 ประชุมชี้แจงให้คุณครูทราบ 
3.4 ดำเนินการจัดสวัสดิการ 

3.4.1 สวัสดิการสังฆมณฑล 
3.4.2 สวัสดิการโรงเรียน 
3.4.3 ทัศนศึกษาคณะครู 

 

620,000 
 

13 พ.ค.63-
31 มี.ค.64 

นางสาวลัดดา 
 

5. งบประมาณ  620,000 บาท 
 
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  

1. ร้อยละ 86 ได้รับสวัสดิการจากสังฆ
มณฑล 

2. ร้อยละ 86ได้รับสวัสดิการจาก
โรงเรียน 

3. ร้อยละ 86 ได้รับสวัสดิการทัศน
ศึกษาคณะครู 

ด้านคุณภาพ 
บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและ
กำลังใจของสังฆมณฑลและของ
โรงเรียนทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 
- การนับจำนวนบุคลากรที่ได้รบั
สวัสดิการขวัญและกำลังใจ 
- บุคลากรมีความพงึพอใจขวัญ
และกำลังใจที่ได้รับ 
 
 
 
 
- การนับจำนวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
- แบบสรุปแต่ละสวัสดิการ 
- แบบประเมนิความพึงพอใจ 
- รูปถ่าย 
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7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
1.   โรงเรียนธีรศาสตร ์
2.   สังฆมณฑลราชบุรี 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรครมูีขวัญกำลังใจ ปฏิบัติงานด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลให้โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ 
 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพบุคลากร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565   
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
กลยุทธ์ที่   6   การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
    ทางวิชาชีพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  ค.ศ.2016-2020  ยุทธศาสตร์ที่ 5.2  โครงการกิจกรรมที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มงานบริหารบุคคล       
หัวหน้าโครงการ    นางสาวรุ่งอรุณ   ประดิษฐ์กุล 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    13  พฤษภาคม   2563 - 31  มีนาคม   2564   
สถานที่ดำเนินการ    ห้องประชุม  ชั้น 4  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากสำนักงานตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ด้านการจัดการศึกษามีเป้าหมาย 
ให้ผู้บริหารและครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ครูต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  จากการแสวงหาความรู้และการเข้ารับการอบรมสัมมนา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทำให้เป็น
ผู้มีวิสัยทัศน์  และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย  สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ  และทำให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินผลการวิจัย บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ  เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
  ดังนั้น  โรงเรียนธีรศาสตร์    จึงจัดทำโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพบุคลากร  เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนได้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
 

ธ.ศ.2 
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ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 
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การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -  พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    -  พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ    
ความมีเหตุผล  -  เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียน  ด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐาน  เป็น 
      แนวทางเดียวกัน 
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว -  ต้องวางแผนการดำเนินงานอย่างดี  รอบคอบ  ยุติธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม  -  ความรับผิดชอบ  มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
   -  ความขยัน  อดทน  เสียสละ  ตรงเวลา 
   -  ความรอบคอบ  มีสติ 
เงื่อนไขความรู้  -  ระเบียบข้อบังคับ  และคู่มือครู 
   -  แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ 
   -  เกณฑ์และวิธีการประเมิน 
 
2. วัตถุประสงค์  

บุคลากรได้พัฒนาตนเอง  ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ปฏิบัติหน้าที่  มีความรับผิดชอบตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ 
 
3. เป้าหมาย   
          ด้านปริมาณ       

1. ร้อยละ 86 ของครูได้รับการอบรมสัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าประชุมเต็มคณะตาม 
   กำหนด 

2. ร้อยละ 86  ของครูได้รับการอบรมสัมมนาด้านวิชาการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้แลกเปลี่ยน 
             เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และเข้าร่วมประชุมตามกำหนด 

3. ร้อยละ 86 ของครูได้รับการอบรมสัมมนาเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และ 
             เข้าประชุมเต็มคณะตามกำหนด 
          ด้านคุณภาพ  

 บุคลากรได้พัฒนาตนเอง  ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ปฏิบัติหน้าที่  มีความรับผิดชอบตาม 
ที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ 
 
4.  การดำเนินงานและระยะเวลา   
 

โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการพัฒนา
ประสบการณ์
วิชาชีพบุคลากร 

 
 

1. ประชุมวางแผน 
2. ขออนุมัติดำเนินการ 
3. ดำเนินการ 
   3.1 จัดอบรมสัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจ 
   3.2 จัดอบรมสัมมนาด้านวิชาการ 
   3.3 จัดอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

120,000 
 

เม.ย. 63 – 
มี.ค. 64 

 
 

 

น.ส.รุ่งอรุณ 
 
 
 

 

5. งบประมาณ        120,000  บาท  
 
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 86ของครูได้รับการอบรมสัมมนา
ฟ้ืนฟูจิตใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้า
ประชุมเต็มคณะตามกำหนด 

 

- การนับจำนวนบุคลากร 
  ที่เข้ารับการอบรม 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
- การนับจำนวนบุคลากร 
  ที่เข้ารับการอบรม 

 

- แบบรายงานการอบรมสัมมนา
ฟ้ืนฟูจิตใจ   
- คำสั่งเข้ารับการอบรมสัมมนา   
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 

 
ร้อยละ 86 ของครูได้รับการอบรม
สัมมนาด้านวิชาการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียน และเข้าร่วมประชุม 
ตามกำหนด 

- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
- การนับจำนวนบุคลากร 
  ที่เข้ารับการอบรม 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 

- แบบรายงานการอบรมสัมมนา
ด้านวิชาการ   
- คำสั่งเข้ารับการอบรมสัมมนา   
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 86 ของครูได้รับการอบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายนอกและเข้า
ประชุมตามกำหนด 

 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
- การนับจำนวนบุคลากร 
  ที่เข้ารับการอบรม 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

- แบบรายงานการอบรมสัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก   
- คำสั่งเข้ารับการอบรมสัมมนา   
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. สถานที่อบรม 
2. สถานที่ศึกษาดูงาน 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสู่ครูมืออาชีพ 
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ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 
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ชื่อโครงการ        โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565   
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
กลยุทธ์ที่   6   การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
    ทางวิชาชีพ 

ธ.ศ.2 
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แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่   5.2   โครงการที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มงานบริหารบุคคล  
หัวหน้าโครงการ     นางสาวรุ่งอรุณ   ประดิษฐ์กุล 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    13  พฤษภาคม 2563  -31  มีนาคม 2564  
สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนธีรศาสตร์                                                                                                                                                                  
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน  โดยการจัดหา
แหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด   

ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาสง ๆ  
ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  การ
พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญกำลังใจที่ดีด้วย   
 โรงเรียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้นจำเป็น
จะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ใน
แบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ -  พอประมาณด้านการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    -  พอประมาณด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ    
ความมีเหตุผล  -  เป็นแนวทางปฏิบัติงานในโรงเรียน  ด้วยระบบบริหารงานที่มีมาตรฐาน  เป็น 
      แนวทางเดียวกัน 
การมีภูมคุ้มกันที่ดีในตัว -  ต้องวางแผนการดำเนินงานอย่างดี  รอบคอบ  ยุติธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม  -  ความรับผิดชอบ  มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
   -  ความขยัน  อดทน  เสียสละ  ตรงเวลา 
   -  ความรอบคอบ  มีสติ 
เงื่อนไขความรู้  -  ระเบียบข้อบังคับ  และคู่มือครู 
                                -  แบบบันทึกมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละรายการ 
    -  เกณฑ์และวิธีการประเมิน 
 
2. วัตถุประสงค์  
                 เพ่ือการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3. เป้าหมาย   
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ด้านปริมาณ       
3.1. ร้อยละ 86   ของบุคลากรในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและได้รับ 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.1.1 ร้อยละ 86 ของครูได้รับภาระงานตามวุฒิการศึกษาตามหน้าที่ตามความสามารถ 
3.1.2 ร้อยละ 86   ของครูได้ปฏิบัติหน้าที่เวรสวัสดิการตามที่ได้รับมอบหมายและบันทึกรายงานการ 
                ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
3.1.3 ร้อยละ 86  ของบุคลากรเข้าใหม่ได้รับการนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
3.1.4 ร้อยละ 86  ของครูได้รับการดูแลและต่อใบประกอบวิชาชีพครู 
3.1.5 ร้อยละ 86  ของครูได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร ตรงเวลาตามที่กำหนด 
3.1.6 ร้อยละ 86  ของครูได้รับการกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ( ขาด  ลา มา สาย) 
3.1.7 ร้อยละ 86 ของครูได้จัดทำรายงานประเมินตนเองต่อผู้บริหาร  
3.1.8 ร้อยละ 86 ของครูได้ต่อใบสัญญาการเป็นครู 

ด้านคุณภาพ  
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง  ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ปฏิบัติหน้าที่  มีความรับผิดชอบตาม 

ที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
4.  การดำเนินงานและระยะเวลา   

โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 

 

1.ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
2.เสนอขออนุมัติดำเนินการ 
3.ดำเนินการ 
  3.1 วางแผนบุคลากรและกำหนดภาระงาน 
  3.2 จัดเวรสวัสดิการความปลอดภัย 
  3.3 นิเทศบุคลากรเช้าใหม่ 
  3.4 ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 
  3.5 แต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร   
  3.6 กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ 

6,500 พ.ค. 63 –
มี.ค. 64 

น.ส.รุ่งอรุณ  
 
 

 

   3.7 จัดทำรายงานประเมินตนเองต่อ 
       ผู้บริหาร 
  3.8 ต่อสัญญาการเป็นครู 
4. กำกับติดตาม 
5. สรุปรายงานประเมินผล 

   

 
5. งบประมาณ        6,500  บาท  
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6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. วางแผนบุคลากรและกำหนดภาระงาน 
ด้านปริมาณ 
     ร้อยละ 86 ของครูได้รับภาระงานตามวุฒิ
การศึกษาตามหน้าที่ตามความสามารถ 
ด้านคุณภาพ 
     บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบตามที่
ได้รับมอบหมายปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

- การนับจำนวนบุคลากรที่   
  ได้รับภาระงานตามวุฒิ 
  การศึกษา  ตามหน้าที่   
  ตามความสามารถ 
- แบบสำรวจความพึง 
  พอใจ 

- คำสั่งแต่งตั้งการรับภาระงาน 
  ตามวุฒิการศึกษา  ตามหน้าที่   
  ตามความสามารถ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.งานเวรสวัสดิการความปลอดภัย 
ด้านปริมาณ 
     ร้อยละ  86  ของครูได้ปฏิบัติหน้าที่เวร
สวัสดิการตามที่ได้รับมอบหมายและบันทึก
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
ด้านคุณภาพ 
      บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่เวรสวัสดิการ  มี
ความรับผิดชอบตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย
และทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

- การลงบันทึกการอยู่เวร 
  สวัสดิการอยู่เวรตามจุด  
  ต่างๆ 
 - แบบสำรวจความพึง 
   พอใจ 

- ตารางการปฏิบัติหน้าที่เวร 
  สวัสดิการ   
- สมุดบันทึกเวรสวัสดิการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 

3.งานนิเทศบุคลากรเช้าใหม่ 
ด้านปริมาณ 
     ร้อยละ 86 ของบุคลากรเข้าใหม่ได้รับการ
นิเทศการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

- การนับจำนวนบุคลากรที่ 
  ได้รับการนิเทศ 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

- แบบรายงานบุคลากรที่ 
  ได้รับการนิเทศ/ภาพถ่าย 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ 
     บุคลากรเข้าใหม่ได้รับความรู้ระเบียบ 
ปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมายและทำหน้าที่อย่าง
เต็มกำลังความสามารถ 

  

4.งานต่อใบประกอบวิชาชีพครู - การนับจำนวนบุคลากรที่  - หลักฐานการต่อใบประกอบ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       ครูได้ต่อใบประกอบวิชาชีพครูตรงเวลา 
ด้านคุณภาพ 
       บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่มีความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  ไดต้่อใบประกอบวิชาชีพ 
   คร ู
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

  วิชาชีพครู 
- สำเนาเอกสารใบอนุญาตการ 
   เป็นครู 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 

5.งานแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร   
ด้านปริมาณ 
      การแต่งตั้ง  และถอดถอนบุคลากร 
 ตรงเวลาตามที่กำหนด 
ด้านคุณภาพ 
      บุคลากรครูได้รับการแต่งตั้งและถอดถอน
บุคลากรตรงเวลาตามที่กำหนดมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  มีความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
 

-การนับจำนวนบุคลากรที่ 
 ได้รับการแต่งตั้ง  และ 
  ถอดถอนบุคลากร   
-แบบสำรวจความพึงพอใจ 

- คำสั่งแต่งตั้งและถอดถอน 
  บุคลากร 
- เอกสารการต่อสัญญาการเป็น 
  คร ู
- แบบประเมินความพึงพอใจ   

6.งานกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านปริมาณ 
      ร้อยละ  86  ของครู  ปฏิบัติหน้าที่โดย   
      ไมข่าด  ลา มา สาย 
ด้านคุณภาพ 
      บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและ
ข้อตกลง การขาด ลา มา สาย 
 

- การนับจำนวนบุคลากรที่ 
  ได้รับการสำรวจการ 
  ปฏิบัติหน้าที่  ขาด  ลา     
  มา  สาย 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกการลงเวลาการ 
  ปฏิบัติหน้าที่รายวัน 
- แบบบันทึกการลงเวลาการ 
  ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพิเศษ 
  ของโรงเรียน 
- เอกสารการลากิจ ลาป่วย 
- แบบบันทึกการขาด ลา มา สาย 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.งานจัดทำรายงานประเมินตนเองต่อผู้บริหาร 
ด้านปริมาณ 
        ร้อยละ  86 ของครูได้จัดทำรายงาน
ประเมินตนเองต่อผู้บริหาร (SAR) 
ด้านคุณภาพ 
       บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ปฏิบัติหน้าที่  มีความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

- การนับจำนวนบุคลากรที่ 
  ทำแฟ้มพัฒนางาน 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

- แบบรายงานแฟ้มพัฒนางาน 
  รายบุคคล 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 

8.งานต่อสัญญาการเป็นครู 
ด้านปริมาณ 
    บุคลากรครูได้ต่อใบสัญญาการเป็นครู และ 
มีความรับผิดชอบ 
ด้านคุณภาพ 
     บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบตามที่
ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

- การนับจำนวนบุคลากรที่  
  ได้ต่อใบสัญญาการเป็น 
   คร ู
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

- หลักฐานการต่อใบสัญญาการ
เป็นครู 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. หน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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ชื่อโครงการ    สุขภาพดีชีวีมีสุข 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ธศ.2 
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กลยุทธ์ที ่     6             การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
     ทางวิชาชีพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 โครงการที่ 2  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารบุคคล 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวลัดดา   ยางม่วง 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   19   มิ.ย. 2563 -  21  ก.พ. 2564             
สถานที่ดำเนินการ   บริเวณลานโดม  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการพัฒนาสุขภาพอนามัย  ผู้บริหารเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
 ดังนั้นทางโรงเรียนธีรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพของครู สร้าง
จิตสำนึกท่ีดีในการออกกำลังกาย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน
มีจิตสำนึกที่ดีในการรักการออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กให้หันมาสนใจในการออก  กำลังกาย ไม่
ข้องเก่ียวและห่างไกลยาเสพติด 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - พอประมาณการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
ความมีเหตุผล  - เพ่ือให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 
   - เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดใีนตัว - มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างดี รอบคอบ 
เงื่อนไขคุณธรรม  - มีความรัก  ความสามัคคี  มีการแบ่งปัน 
   - มีความอดทน มีสติ 
เงื่อนไขความรู้  - การมีสุขภาพดี โดยการออกกำลังกาย เป็นการบริหารอวัยวะทั้งภายในและภายนอก 
                               ทำให้ได้รับการเคลื่อนไหว ช่วยให้เกิดการเสริมสร้างส่วนที่ขาด หรือลดส่วนที่เกิน  
            ช่วยในการทำงานของหัวใจ ปอด ฯลฯ คนที่ไม่ออกกำลังกายจะเป็นคนอ่อนแอ  
     ขาดภูมิต้านทาน เจ็บป่วย เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย 
2. วัตถุประสงค์     

 เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักการปฏิบัติ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้
ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บและปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย   
เป้าหมายด้านปริมาณ       

   บุคลากรครู ร้อยละ  86  ได้เข้าร่วมออกกำลังกายทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่  3  ของเดือน  
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เป้าหมายด้านคุณภาพ  
   คณะครูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่อง
การออกกำลังกาย  และมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรร่วมกัน  
4. การดำเนินงานและระยะเวลา    

โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
โครงการสุขภาพดี
ชีวีมีสุข 
 

1. ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ดำเนินงาน 
   3.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง  
        คณะกรรมการดำเนินงาน 
   3.2 ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู 
        ได้ทราบ 
   3.3 คณะครูในโรงเรียนทุกคน 
        ออกกำลังกายพร้อมกัน 
        ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3  
        ของเดือน 
4. กำกับติดตาม 
5. สรุปรายงานประเมินผล 

3,400 มิ.ย.63–ก.พ.64 น.ส.ลัดดา 
 

5. งบประมาณ      3,400  บาท 
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
         บุคลากรครู ร้อยละ  86  ได้เข้าร่วมออกกำลัง
กายทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  
ด้านคุณภาพ 
 คณะครูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
สามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียนในเรื่องการออกกำลังกาย และมีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในองค์กรร่วมกัน 

- ลงชื่อการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

- ใบลงชื่อเข้าร่วม
กิจกรรม 
- รูปถ่าย 
 
 
 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
- บุคลากรครูโรงเรียนธีรศาสตร์  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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บุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการ
สอนและเป็นที่ประทับใจ สร้างความศรัทธาเชื่อมั่น แก่ผู้ปกครองและชุมชน     
 

 
 
 

 
ชื่อโครงการ   ชุมชนศิษย์พระคริสต์  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 

มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 4   การจัดการศึกษาคาทอลิก 

กลยุทธ์ที่ 14                         พัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก 

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

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ            กลุ่มงานจิตตาภิบาล     โรงเรียนธีรศาสตร์ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวสุมาส  ทรัพย์เย็น 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  13 พฤษภาคม 2563  – 28  กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที่ดำเนินการ           โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

1.   หลักการและเหตุผล 

  “ชุมชนศิษย์พระคริสต์” หมายถึง การดำเนินชีวิตแบบหมู่คณะหรือชุมชนของคริสตชน และเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสตเจ้าได้เป็นอย่างดีด้วยความรัก ให้เกียรติ และเห็นคุณค่าของกันและกัน
ของทั้งผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรสนับสนุน และชุมชน ด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุข และการเป็นน้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา เพศ วัย ถือเป็นวิถีชีวิตศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง 
   กลุ่มงานจิตตาภิบาลจึงได้จัดโครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ เป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือจัดระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกซึ่งเป็นศิษย์พระคริสต์ที่ทำงานและเจริญชีวิตอยู่ในโรงเรียนคาทอลิก ถึงแม้จะต่าง
ศาสนาก็ได้รับการหล่อหลอมยึดมั่นในความเชื่อ และเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าแก่คนรอบข้าง ทั้งด้วยคำพูด 
ความคิด และการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อคริสตชนผ่านทางวิถีชีวิตของเราคริสตชนซึ่งเป็นศิษย์ของพระ
คริสต์  
 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ - เข้าร่วมงานต่างๆ ตามโอกาส ความสามารถ ความเหมาะสมกับวัยของตนเอง 
ความมีเหตุผล - การเรียนรู้คำสอนของศาสนาช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  -  การเข้าร่วมงานต่างๆด้านศาสนาทำให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบ

และมีสติ 
เงื่อนไขคุณธรรม -   ความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการภาวนา  
เงื่อนไขความรู้            -   ความรักในความเป็นหนึ่งเดียวกันจากการที่ได้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า  

   ธ.ศ.2 
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2.  วัตถุประสงค์ 
               เพ่ือการจัดระบบการศึกษาคาทอลิกของโรงเรียน มีการบริหารจัดการให้ทุกคนในชุมชนได้อยู่ร่วมกันและ
เป็นประจักษ์พยานชีวิตถึงองค์พระคริสตเจ้าท่ามกลางเพ่ือนพ่ีน้องรอบข้างในสังคม บนความแตกต่างทางศาสนาได้
อย่างหลาหลาย 
 
 
3.   เป้าหมาย 
           เป้าหมายด้านปริมาณ        

  ร้อยละ 86 ของผู้เรียน แต่ละกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมงานในโครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ 
           เป้าหมายด้านคุณภาพ    
               ผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานในโครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ แต่ละงานอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง  
4.   การดำเนินงานและระยะเวลา    

งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการชุมชน
ศิษย์พระคริสต์ 
 
 
 

1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน  
2. มอบหมายหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบ 
3.ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
4.กำกับติดตาม 
5.ประเมินผล 
6.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

35,000 
 
 
 

 

พ.ค.63-ก.พ.64 นางสาวสุมาส  
 
 
 
 

     
       

1.1. งานกองหน้า 
ร่าเริง/พลศีล/ยุวธ
รรมทูต/วาย.ซี.เอส.  
 
 
 

1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน  
2. มอบหมายหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบ 
3. สำรวจรายชื่อนักเรียนคาทอลิก ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นักเรียนเข้าร่วมงานทุกเช้าวันพุธ พฤหัสบดี 
และวันศุกร์ เวลา 7.50-8.15 น. 
5.ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
6.กำกับติดตาม 
7.ประเมินผล 
8.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

2,800 
 
 
 
 

 

พ.ค.63-ก.พ.64 นางสาว 
นิรัตนดา 

 
 
 
 
 

     
       

1.2 งานค่าย
เยาวชนคาทอลิก 

1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.มอบหมายหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบ 

3,000 พ.ค.63-ก.พ.64 นางสาวสุมาส 
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งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 3.สำรวจรายชื่อนักเรียนคาทอลิก ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4.นำพานักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชนคาทอลิกใน
วันและเวลาที่กำหนด 
5.ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
6.กำกับติดตาม 
7.ประเมินผล 
8.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 

1.3งานสอนคำสอน   1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการ 
  ดำเนินงาน 

  2.ออกคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูสอนคำสอน 
  3.จัดตารางการสอนคำสอนตลอด 
      ปีการศึกษา 

4.ผู้เรียน เรียนคำสอนในคาบแนะแนว 
5.ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
6.กำกับติดตาม 
7.ประเมินผล 
8.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

8,000 พ.ค.63-ก.พ.64 นายพงศ์พันธ์ 
 

1.4 งานพิธีบูชา
ขอบพระคุณวัน
อาทิตย์/วันศุกร์ต้น
เดือน 
      
 

1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบงาน 
3.ติดตามนักเรียนคาทอลิกให้แก้บาปและ 
  รับศีลมหาสนิท 
4.ฝึกซ้อมขับร้องเพลงเตรียมในวันมิสซาวันศุกร์  
   ต้นเดือน 
5.ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
6.กำกับติดตาม 
7.ประเมินผล 
8.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

100 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.63-ก.พ.64 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวสุมาส 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5งานสอนวิชา 
คริสต์ศาสนา 

1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.มอบหมายหน้าที่ครูสอนในระดับชั้นต่างๆ 

5,000 พ.ค.63-ก.พ.64 
 

นางสาวสุมาส 
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งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   และจัดเตรียมแผนการสอนรวมถึงสื่อท่ีจะใช้ 

  ในการสอน 
3.ติดตามผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับชั้น 
4.ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
5.กำกับติดตาม 
6.ประเมินผล 
7.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

1.6งานพิธีบูชา
ขอบพระคุณเปิดปี
การศึกษา 

1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ 
3.จัดเตรียมนักเรียนในการฝึกซ้อมโปรยดอกไม้ 
4. ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
5.กำกับติดตาม 
6.ประเมินผล 
7.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 

1,500 13-31 พ.ค.63 นางสาวพนิดา 
กิจเจริญ 

1.7งานสมโภชพระ
วรกายและพระ
โลหิตของพระคริสต
เจ้า 
 

1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.มอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบงาน 
3.จัดเตรียมนักเรียนในการฝึกซ้อมโปรยดอกไม้ 
4.ครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เตรียมตกแต่ง
สถานที่ 
5.ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
6.กำกับติดตาม 
7.ประเมินผล 
8.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

1,000 2–30 มิ.ย. 63 นางสาวสุมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8งานวจน
พิธีกรรมขอพรพระ 

1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ 
3.ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
4.กำกับติดตาม 
5.ประเมินผล 
6.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

100 
 

พ.ค.63-ก.พ.64 
 

 

นายพงศ์พันธ์ 
 
 
 

1.9งานพิธีบูชา 1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 500 15 ต.ค. นางสาวพนิดา 
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งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขอบพระคุณระลึก
ถึงผู้มีพระคุณและ
ผู้บริหารโรงเรียน 
ที่ล่วงหลับ 

2.ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ 
3.ครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เตรียมตกแต่ง
สถานที่ 
4.ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
5.กำกับติดตาม 
6.ประเมินผล 
7.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

- 15 พ.ย.63 กิจเจริญ 

1.10งานฉลองวัด
แม่พระถวายองค์ใน
พระวิหาร ลูกแก 

1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ 
3.ฝึกซ้อมนักเรียนในการต้อนรับพระสังฆราช
และเดินในขบวนแห่ 
4.มอบหมายหน้าที่ เตรียมตกแต่งสถานที่ 
5.ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
6.กำกับติดตาม 
7.ประเมินผล 
8.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

1,000 1-20 พ.ย.63 นางสาวสุมาส 

1.11งานสัปดาห์
พระคัมภีร์ 
 
 
 
 
 

1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.เสนอการวงแผนงานแก่ผู้บริหาร 
3.ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ 
4.ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
5.กำกับติดตาม 
6.ประเมินผล 
7.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

7,000 1-20 ธ.ค.63 นางสาว 
นิรัตนดา 

 
 
 
 

 
1.12งานวัน
คริสต์มาส 

1.ประชุมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ 
3.ฝึกซ้อมนักเรียนในการแสดง 
4.ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
5.กำกับติดตาม 
6.ประเมินผล 
7.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

5,000 15 ธ.ค.63 
-5 ม.ค.64 

นางสาวสุมาส 

 
5.    งบประมาณ  35,000  บาท  
6.   การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนคาทอลิก ชั้น ป.1- ม.3 
ที่ได้เข้าร่วมงานกองหน้าร่าเริง,พลศีล/ยุวธรรม
ฑูต ,วาย.ซี.เอส.  รู้จักใช้ชีวิตรว่มกัน รู้จักภาวนา มี
ความคิดริเริ่ม ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณค่าต่อชุมชน 

1.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 แต่ละรายการ  
2.สอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ ของผู้ที่เก่ียวข้อง  

1.แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน               
2.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
3.สรุปรายงานการ
ปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนคาทอลิก ชั้น ป.1- ม.3ที่
ได้เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนคาทอลิก  มีทัศนคติที่
ถูกต้อง มีคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อ่ืน 
โดยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
3. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่
ได้เรียนคำสอนของศาสนาสัปดาห์ละ 1 คาบ มี
ความเชื่อความศรัทธาปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณค่า
โดยมีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง 
4. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่
ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์/วันศุกร์
ต้นเดือนมีความเชื่อความศรัทธาปฏิบัติตนเป็นคน
ดีมีคุณค่าโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง 
5. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้า
เรียนวิชาคริสตศาสนา ได้รับความรู้และทดสอบ
ตนเองจากความรู้ที่ได้รับ สามารถนำแบบอย่างที่ดี
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
6. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้าร่วม
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาได้สัมผัสชีวิต
วิถีคริสต์ และปฏิบัติตนตามพระวาจานำไปเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า 
7.ร้อยละ 86 ของผู้เรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้
เข้าร่วมพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของ
พระคริสตเจ้า มีความเชื่อความศรัทธาปฏิบัติตน
เป็นคนดีมีคุณค่าโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง 
8.ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้าร่วม 
วจนพิธีกรรมขอพรพระ ให้เป็นคนดีมีคุณค่าต่อ
สังคม เป็นแบบอย่างในการรับใช้และแบ่งปันทั้ง
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
9.ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้า



302 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
ร่วมงานพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้มีพระคุณ
และผู้บริหารโรงเรียนที่ล่วงหลับ มีความรักความ
กตัญญู และดำเนินชีวิตของตนเป็นคนดี 
10.ร้อยละ 86 ของผู้เรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่
ได้เข้าร่วมงานฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระ
วิหารลูกแก ได้สัมผัสความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ฉันพ่ีน้อง และร่วมภาวนาเพื่อชุมชนแห่งความเชื่อ
ด้วยใจยินดี 
11.ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 เข้าร่วมงาน
สัปดาห์พระคัมภีร์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ 
สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

  

12.ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 เข้าร่วมงาน
วันคริสต์มาส ได้รู้ประวัติการประสูติของพระเยซู
เจ้าสามารถดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าตามแบบอย่าง
พระเยซู 
 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              ศูนย์คริสต์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี, ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี, โคเออร์, , วัดแม่พระถวาย
องค์ในพระวิหารลูกแก ,วิทยาลัยแสงธรรม และโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี   
 
8.   ผลที่คาดว่าได้รับ 
             ผู้เรียนต่างศาสนาได้รับความรู้ และเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิกได้อย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 

303 

 

 
ชื่อโครงการ   สนามแพร่ธรรม 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2561 - 2565 

มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 4  การจัดการศึกษาคาทอลิก 

กลยุทธ์ที่ 14  พัฒนาระบบการศึกษาคาทอลิก 

แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ 2.4 โครงการกิจกรรมที่ 2            
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานจิตตาภิบาล    โรงเรียนธีรศาสตร์  
หัวหน้าโครงการ   นายวิศรุต  ปัญจลาภสกุล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ               13 พฤษภาคม 2563  – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1. หลักการและเหตุผล  
                 “สนามแพร่ธรรม” หมายถึง โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่แห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
แปลงเพาะบ่มคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด ให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักและพระเมตตาของ
พระเจ้าได้ทีละเล็กละน้อย สม่ำเสมอ ผ่านทางวิถีชีวิตของเราคริสตชน ภายใต้บรรยากาศของความเป็นโรงเรียน
คาทอลิก 
                 กลุ่มงานจิตตาภิบาลจึงได้จัดโครงการสนามแพร่ธรรม ขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือจัดระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกให้มีบรรยากาศและมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียน ถึงแม้จะ
ต่างศาสนาก็ได้รับการหล่อหลอม ด้วยอัตลักษณ์ ปรัชญา และคุณธรรมที่เป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ เพ่ือให้ ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างทางศาสนาได้อย่างหลากหลาย 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ  - การมีคุณธรรม  จริยธรรมเข้าถึงคุณค่าความดีของศาสนาด้วยกิจกรรมต่างๆ ตาม 
   โอกาสอย่างพอเหมาะกับเวลา และบรรยากาศความเป็นคาทอลิก 
ความมีเหตุผล  - คำสอนของศาสนาทุกศาสนาสามารถช่วยให้ทุกคนนำมาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีได้ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  - คำสอนของศาสนาช่วยให้ทุกคน สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย 
เงื่อนไขคุณธรรม     - ความเชื่อ ศรัทธรา ความพอเพียง ความรัก ความเมตตา ความเป็นหนึ่ง 
เงื่อนไขความรู้  -บรรยากาศของความเป็นโรงเรียนคาทอลิก  
2.   วัตถุประสงค ์
                 เพ่ือการจัดระบบการศึกษาคาทอลิกของโรงเรียน มีบรรยากาศ มีการบริหารจัดการ มีภาระงานที่ปฏิบัติ
สู่ผู้เรียน ให้อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางศาสนาได้อย่างหลากหลายและมีสันติสุข 
3.   เป้าหมาย  

ธ.ศ. 2 
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             เป้าหมายด้านปริมาณ       
 ร้อยละ  86   ของผู้เรียนที่มาเรียนได้เข้าร่วมงานของโครงการสนามแพร่ธรรม  

      เป้าหมายด้านคุณภาพ   
                  ผู้เรียนในโรงเรียนได้สัมผัสบรรยากาศโรงเรียนวิถีคริสต์ จากการที่โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องทุกวัน 
4.   การดำเนินงานและระยะเวลา    
โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการ 

สนาม 
แพร่ธรรม 

1.ประชุมครูกลุ่มงานจิตตาภิบาล 
2.วางแผนงานการจัดทำโครงสนามแพร่ธรรม 
3.ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ 
4.ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
5.กำกับติดตาม 
6.ประเมินผล 
7.สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ    
 

400 บาท พ.ค.63-ก.พ.
64 

นายวิศรุต 

1.1งาน
ข้อความพระ
คัมภีร์หน้าแถว   

1.จัดทำแฟ้มข้อความจากพระคัมภีร์ 
2.ฝึกสอนให้ตัวแทนนักเรียนอ่านข้อความจาก
พระคัมภีร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.จัดให้ตัวแทนนักเรียนอ่านข้อความจากพระ
คัมภีร์หน้าแถวหลังเคารพธงชาติทุกวัน 
4.ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
5.กำกับติดตาม 
6.ประเมินผล 
7.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
    

100 พ.ค.63-ก.พ.
64 

นายวิศรุต 
 

1.2งานเขียน
จดหมาย 
ถึงแม่พระ 

 

1.จัดเตรียม  กล่องจดหมาย  กระดาษเขียน
จดหมายและคำตอบจากแม่พระตั้งไว้หน้าพระรูป
แม่พระหน้าห้องวิชาการมัธยม 
2.เชิญชวนให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงแม่พระ 
3.ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
4.กำกับติดตาม 
5.ประเมินผล 
6.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน    
 

100 พ.ค.63-ก.พ.
64 

นายวิศรุต 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินโครงการ งาน 

305 

 

โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.3งานเพลง
ศักดิ์สิทธิ์เสียง
ตามสาย 

1.จัดหาเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล
สำคัญ 
2.เปิดเพลงเสียงตามสายตอนเช้า เวลา 
7.15 – 7.30 น.ทุกวัน 
3.ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
4.กำกับติดตาม 
5.ประเมินผล 
6.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน   
 
  

100 พ.ค.63-ก.พ.
64 

นายวิศรุต 
 

1.4งานออมสิน              
มหาพรต 

1.รับจดหมายและกระป๋องออมสินมหาพรตจาก
หน่วยงานสังคมพัฒนา 
2.แจกกระป๋องออมสินมหาพรตไปตามห้องเรียน 
ห้องละ 1 ใบ 
3.รณรงค์ให้ครูและนักเรียนบริจาคเงินช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้โดยให้ระยะประมาณ 1เดือน 
4.รวบรวมเงินส่งให้หน่วยงานสังคมพัฒนา 
5.ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
6.กำกับติดตาม 
7.ประเมินผล 
8.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
   

100 ม.ค.-ก.พ.64 นายวิศรุต 
 

5.   งบประมาณ    400     บาท 
6.   การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้ฟังข้อความจากพระ
คัมภีร์ที่หน้าแถว เป็นประจำทุกวัน สามารถ
นำไปปฏิบัติความดีในชีวิตประจำวันได้และมี
ความพึงพอใจ 

1.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
2.สอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3.สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

2. ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้เขียนจดหมายถึง 
แม่พระ เพ่ือขอพรในการนำทางให้เป็นคนดี
หรือในสิ่งที่วอนขออย่างมีความหวัง 
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3. ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้ฟังเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียง
ตามสายเป็นประจำทุกวัน ได้ซึมซับ
บรรยากาศคาทอลิกของโรงเรียน 
4. ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้ร่วมงานการแบ่งปัน ซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยการออมเงิน 
เพ่ือผู้ยากไร้ในเทศกาลมหาพรต 
 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                 ศูนย์คริสต์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี, ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี   
  
8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 ผู้เรียนได้รับความรู้และข้อคิด จากกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศคาทอลิก   
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

 
 
 

 
 
ชื่อโครงการ    ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่   3    กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการที่ 3  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   งานระบบประกันคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยง 
หัวหน้าโครงการ    นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินงาน   16  มีนาคม  2563 – 30 พฤษภาคม  2563 
สถานที่     โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ

ธ.ศ.2 
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บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  
  ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนจะต้องนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดย
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาเพ่ือเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการ
กำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาจะเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ การวางแผนงานโดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในโรงเรียน  ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
                 และข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมาพัฒนาแก้ไข   และใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
   เป็นเป้าหมาย 
ความมีเหตุผล   แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาเพ่ือเป็นการนำเป้าหมายและกลยุทธ์หรือแนวปฏิบัติใน 
                                 การดำเนินงานและนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มี  
                                 อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา  ดำเนินการโดยระบบP-D-C-A  เป็นวิธีการนำกลยุทธ์ 
                               ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้เป็นระบบบรรลุเป้าหมายเดียวกัน และ  
                               พร้อมรับการประเมินจากหน่วยงาน  และ การประกาศเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
เงื่อนไขคุณธรรม  ความรอบคอบ ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดำเนินการ   
                         ไตร่ตรอง ด้วย ข้อมูลเหตุผล เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า 

               ความกล้าหาญ กล้าดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด 

               ความมัธยัสถ์ ดำเนินงานให้พอเหมาะสมกับเวลา  บุคคล และทรัพยากรของโรงเรียน 

   ความยุติธรรม มีประชาธิปไตย เคารพใน กฎระเบียบ กติกา และความคิดเห็นของผู้อื่น 
เงื่อนไขความรู้ -    กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561    

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการ  
                                ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                                พ.ศ. 2561 
  -    แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาตาม

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ   

2.วัตถุประสงค์     
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1) เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา เป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  

2) เพ่ือให้แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา  เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
ตามโครงการและงานที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ       

1.  จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา  2563  สำหรับใช้ดำเนินงานการขับเคลื่อนนำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

2.  บุคลากรทุกคนของโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
ด้านคุณภาพ  

1.  ทุกกลุ่มงานมีโครงการและงาน สำหรับการปฏิบัติตาม วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.การดำเนินงานและระยะเวลา    
 

โครงการ /งาน  วิธีการดำเนินงาน  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประชุม
จัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 
 

1. วางแผนจัดทำโครงการ 
2. เสนอขออนุมัติการดำเนินงาน 
3. ประชุมครูดำเนินงาน 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.2 ศึกษาแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

3.3 วิเคราะห์และจัดทำ
รายละเอียดโครงการ 
และงาน 

3.4 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

3.5 นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนให้ความ
เห็นชอบ 

4. กำกับติดตาม การดำเนินงาน 
5. ประเมินผลการดำเนินงาน 
6. รายงานสรุปการดำเนินงาน 

5,000 16มี.ค.63 –
30 พ.ค.63 
12-13 มี.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
15 พ.ค.-30
พ.ค. 63 
มิ.ย.63 
 
 
มี.ค.-พ.ค.63 
   พ.ค.63 
25 พ.ค.63 

นางประภาพรรณ 
 

 

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

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. มีแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2563 
สำหรับใช้ดำเนินงานการขับเคลื่อนนำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

2. ร้อยละ 86 ของบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วม
ประชุมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านคุณภาพ 
1.   บุคลากรทุกกลุ่มงานมีโครงการและงานถือปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ 
  
 
-สำรวจ 
 
 
 
-สอบถาม 

- เอกสาร ธศ.1-7 
- ข้อมูลจากแผนพัฒนา 
- ผลการดำเนินงานปีที่ 
  ผ่านมา 
 -ใบลงชื่อเข้าประชุม 
-คำสั่ง 
 
 
-แบบสอบถาม 

 
7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี    คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีความเชื่อมั่นในกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียน และ 
ร่วมกันพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อโครงการ    บริหารปัจจัยความเสี่ยง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 

ธ.ศ.2 
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มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
กลยุทธ์ที่  4    ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของ 
                                                    สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   งานระบบประกันคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยง 
หัวหน้าโครงการ    นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   16  พฤษภาคม  2563 – 20 กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่     โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1.หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  โดยสถานศึกษาต้องดำเนินการตามที่กระทรวงและหน่วยงาน
ต้นสังกัดกำหนด ดังนั้นการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็งตามแนวคิด หลักการ กฎกระทรวงดังกล่าว และวิธีการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่ทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทำโครงการบริหารปัจจัยความเสี่ยง ทำให้สามารถป้องกัน ควบคุม 
ผลกระทบที่ส่งผลต่อการบริหารและการจัดการ  และการดำเนินงานตามภารกิจหลักของการประกันคุณภาพได้อย่าง
ต่อเนื่องพร้อมรับผลกระทบต่างๆ  ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีดี  
 การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ -   การกำหนดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานไดเ้หมาะสม 
  - วางแผนการดำเนินการค้นหา ควบคุมเพ่ือป้องกันและลดอัตราความเสี่ยง 
 ความมีเหตุผล -   การดำเนินงานบริหารจัดการของโรงเรียนมีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง 

สามารถป้องกัน     
 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี     -  การวางแผนการดำเนินงานอย่างดีการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิด 
                                                ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  และหน่วยงานที่ 
                                                เกี่ยวข้อง 

 เงื่อนไขคุณธรรม - ความรอบคอบ ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดำเนินการ   
    ไตร่ตรอง ด้วย  เหตุผล  เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า 

                - ความกล้าหาญ กล้าดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด 
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                - ความมัธยัสถ์ ดำเนินงานให้พอเหมาะสมกับเวลา บุคลากร และ 
ทรัพยากรของโรงเรียน 

    - ความยุติธรรม ต้องเคารพในกติกา  กฎระเบียบ   
 เงื่อนไขความรู้      
 -    กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561    
 -    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับ 
           การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 -    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการ 
           ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2561 
  -    แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา    
            ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
            เอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ   

2.วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียน   
 

3.เป้าหมาย   
      ด้านปริมาณ 

1) มีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ (PDCA)  ตามแผนพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ   

2) มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  (SAR)    ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

      ด้านคุณภาพ 
  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

4.การดำเนินงานและระยะเวลา    
 
โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

1) วางแผนจัดทำโครงการ 
2) ขออนุมัติดำเนินการ 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน  และ 

ประเมินคุณภาพภายใน 
4) ดำเนินการ 

5,000 พ.ค. 63 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 

 
 

นางประภาพรรณ 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
9.1 จัดทำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
9.2 วิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 
9.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  แผนปฏิบัติ

การประจำปีการศึกษา 2563 
9.4 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
9.5 กำกับ ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ 
9.6 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน 
9.7 จัดทำรายงานประจำปี SAR 
9.8 นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

5) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ม.ค.-ก.พ.63 
 
 

ก.พ..63 
 

ก.พ..63 
มี.ค.63 

พ.ค.63-ก.พ.64 
ก.พ. 64 

 
มี.ค.64 

 

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

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
2. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
3. มีปฏิทินปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการ

ประจำปี 
4. มีข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ

บริหารจัดการ 
5. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 
6. มีผลประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. มีรายงานประจำปี ( SAR ) 
8. มีข้อเสนอแนะนำไปใช้เพ่ือการพัฒนา  
ด้านคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

- ประชุมชี้แจง  และ แจก
เอกสาร 

- รวบรวมผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เปรียบเทียบเกณฑ์ที่
คาดหวังของโรงเรียนนำ
ผลการตรวจสอบ และ 
ทบทวนมาเขียนรายงาน 
และ เผยแพร่ 
 
 

 

- สอบถามนักเรียน และ  
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

- รายงานการประชุม 

- คู่มือเกณฑ์และตัวชี้วัด
ความสำเร็จที่โรงเรียน
กำหนด 

- แบบรายงานผลการ
ประเมิน 

- รายงานประเมินตนเอง 

- รายงานประจำปี 
 
 
 
 

- แบบสอบถาม 
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7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี   หน่วยงานต้นสังกัด 
ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี    
  

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีคุณภาพผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อม่ันและพึงพอใจ การจัดการศึกษา ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน  

 

 
 
ชื่อโครงการ    ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
กลยุทธ์ที่  4    ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของ 
                                                    สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการที่ 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   งานระบบประกันคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยง 
หัวหน้าโครงการ    นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินงาน   16  พฤษภาคม  2563 – 20 กุมภาพันธ์  2564 
สถานที่     โรงเรียนธีรศาสตร ์
  

1.หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  โดยสถานศึกษาต้องดำเนินการตามท่ีกระทรวงและหน่วยงาน
ต้นสังกัดกำหนด ดังนั้นการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียน   
ดังนั้น  เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งตาม
แนวคิด หลักการ กฎกระทรวงดังกล่าว และวิธีการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์

ธ.ศ.2 
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ปัจจุบัน โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดทำโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือสามารถดำเนินการตามภารกิจ
หลักของการประกันคุณภาพได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีดียิ่งขึ้น  
 การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ -   การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานอย่างเหมาะสม 

                                    -   วางแผนการดำเนินการพอประมาณกับงบประมาณที่ได้รับ 
 ความมีเหตุผล           -   การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของโรงเรียนมีความชัดเจนเหมาะสมกับบริบท  
                                             ของโรงเรียน 
 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี     -  การวางแผนการดำเนินงานอย่างดีการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิด 
                                        ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 เงื่อนไขคุณธรรม -ความรอบคอบ ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดำเนินการ  ไตร่ตรอง ด้วย  เหตุผล   
    เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า 
               -ความกล้าหาญ กล้าดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด 
               -ความมัธยัสถ์ ดำเนินงานให้พอเหมาะสมกับเวลาบุคลากร และ ทรัพยากรของโรงเรียน 
   -ความยุติธรรม ต้องเคารพในกติกา  กฎระเบียบ   
 
 
 เงื่อนไขความรู้     -    กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561    
               -    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
                     ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา 
                     พิเศษ 
               -    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนว 
                     ปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย และ  
                     ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
                  -    แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา    
                                                    ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561    
                                                    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงาน 
                                                    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ   
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียน   
3.เป้าหมาย   
          ด้านปริมาณ 

มีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ (PDCA)  ตามแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ   
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มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  (SAR)    ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
4.การดำเนินงานและระยะเวลา    
 
โครงการ/งาน วิธีการดำเนินงาน  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ
ระบบประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

วางแผนจัดทำโครงการ 
ขออนุมัติดำเนินการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน  และ ประเมิน
คุณภาพภายใน 
ดำเนินการ 
จัดทำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
วิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2563 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 
กำกับ ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ 
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
จัดทำรายงานประจำปี SAR 
นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 

5,000 มี.ค. 63 
มี.ค. 63 
มี.ค. 63 
 
มี.ค.62 
 
 
มี.ค.63 
 
มี.ค. 63 
มี.ค.63 
 
พ.ค.63-ก.พ.64 
ก.พ. 64 
 
มี.ค.64 
 

นางประภาพรรณ 

 
5.งบประมาณ  5,000  บาท 
 
6.การประเมินผลโครงการ/งาน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
มีปฏิทินปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการประจำปี 
มีข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 
มีผลประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีรายงานประจำปี ( SAR ) 
มีข้อเสนอแนะนำไปใช้เพื่อการพัฒนา  
ด้านคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
ประชุมชี้แจง  และ แจก
เอกสาร 
รวบรวมผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จเปรียบเทียบ
เกณฑ์ที่คาดหวังของโรงเรียน
นำผลการตรวจสอบ และ 
ทบทวนมาเขียนรายงาน และ 
เผยแพร่ 
 
 
 
สอบถามนักเรียน และ  
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
รายงานการประชุม 
คู่มือเกณฑ์และตัวชี้วัด
ความสำเร็จที่โรงเรียนกำหนด 
แบบรายงานผลการประเมิน 
รายงานประเมินตนเอง 
รายงานประจำปี 
 
 
 
 
 
แบบสอบถาม 

 
7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี   หน่วยงานต้นสังกัด 
ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี    

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีคุณภาพผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ การจัดการศึกษา ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน  
 

 
ชื่อโครงการ    โครงการประชุมประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานประจำปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
มาตรฐาน/เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
กลยุทธ์ที่  4    ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของ 
                                                    สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 โครงการที่ 3  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   งานระบบประกันคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยง 
หัวหน้าโครงการ    นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์ 

ธ.ศ.2 
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ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินงาน   16  พฤษภาคม  2563 – 30 เมษายน  2564 
สถานที่     โรงเรียนธีรศาสตร์ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 การติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติการ  เป็นแนวทางของระบบ PDCA การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติโครงการและงานตามแผนปฏิบัติการ ทำให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์  จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา 
และ แนวทางการพัฒนาแก้ไข  อาจพบประเด็นความเสี่ยง ต่อระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนั้นการ
ทบทวน  ตรวจสอบ  และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ และความเสี่ยง ตามรูปแบบรายงานที่ได้
กำหนดไว้  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    เพ่ือให้การปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ การกำกับ ติดตาม การ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ เป็นระบบส่งผลต่อการบริหารจัดการ  และการนำผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 โรงเรียนธีรศาสตร์ จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานประจำปี  
ให้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เป็นวาระการประเมิน ทบทวนตรวจสอบมาตรฐานการประกันคุณภาพใน
ของโรงเรียนในคราวเดียวกันตามระบบ 
การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ การประเมินผลการดำเนินงาน โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในโรงเรียน  ใช้ 
    ฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  สามารถนำผลไปพัฒนาแก้ไข ป ี
                               การศึกษาต่อไป 
ความมีเหตุผล การทบทวน ตรวจสอบแผนปฏิบัติ งานประจำปีการศึกษา เป็นระบบการ

ดำเนินงานที่มเีป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ 
                                          เกิดประโยชน์สูงสุด  

การมีภูมคิุ้มกันที่ดีในตัว แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่ 
                                การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

เงื่อนไขคุณธรรม  ความรอบคอบ ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาดำเนินการ   
                         ไตร่ตรอง ด้วย ข้อมูลเหตุผล เพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้อง เกิดผลคุ้มค่า 

               ความกล้าหาญ กล้าดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด 

               ความมัธยัสถ์ ดำเนินงานให้พอเหมาะสมกับเวลา  บุคคล และทรัพยากรของโรงเรียน 

   ความยุติธรรม มีประชาธิปไตย เคารพใน กฎระเบียบ กติกา และความคิดเห็นของผู้อื่น 
เงื่อนไขความรู้ -    กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561    

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการ  
                                ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                                พ.ศ. 2561 
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  -    แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ   

2.วัตถุประสงค์     
1) เพ่ือให้ การกำกับ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี   และการ

ประเมินทบทวนตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  เป็นระบบ
ประสิทธิภาพ  สามารถใช้ข้อมูลในรายงาน SAR  และนำแนวทางพัฒนาไปใช้วางแผนการปฏิบัติงานในปี
การศึกษาต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ 
  

3.เป้าหมาย   
เป้าหมาย ด้านปริมาณ       
1. มีการดำเนินการประชุมประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานประจำปี เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้

พัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 
2.    เพ่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติงานขั้นตอน การประเมิน ทบทวนตรวจสอบคุณภาพ

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพในของโรงเรียน  
เป้าหมาย ด้านคุณภาพ  

               การบริหารจัดการ  การกำกับ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
          มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   เอ้ือต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
4.การดำเนินงานและระยะเวลา    
 

โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประชุม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 
 

1. วางแผนจัดทำโครงการ 
2. เสนอขออนุมัติการดำเนินงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. ประชุมคณะกรรมการประกัน 
    คุณภาพ(หัวหน้ากลุ่ม /งาน) 
5. ดำเนินงาน 
6. จัดทำแบบสรุปรายงานผลการ

ดำเนินงานและสรุปการใช้
งบประมาณโครงการ
ประจำปี 

7. ประชุมนำเสนอรายงานและ
รับข้อเสนอแนะ 

7,000 16 มี.ค.63 
 

2 มี.ค.63 
 
พ.ค.63-ก.พ.64 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.64-มี.ค.64 
 

นางประภาพรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการฯ 
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โครงการ/งาน  วิธีการดำเนินงาน  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
8. สรุปสารสนเทศผลการ

ดำเนินงานและการใช้
งบประมาณ 

9. จัดทำรูปเล่มรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

10. ประเมินผลการดำเนินงาน 
11. รายงานสรุปการดำเนินงาน 

20-21มี.ค.64 
 

ก.พ. 64 
 
 

ก.พ.64 
มี.ค.64 
มี.ค.64 

เจ้าของโครงการ 
 
 
นางประภาพรรณ 
 
 

 
5.งบประมาณ   7,000   บาท   
6.การประเมินผลโครงการ/งาน 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. ดำเนินการประชุมประเมินผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างครบถ้วน 
2. ทบทวนตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียน 
 

 
 
ด้านคุณภาพ 
1. การบริหารจัดการ  การกำกับ  ติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และ เอื้อต่อการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 

 
ประชุมกำกับติดตาม 
รายงาน  
 
 
 
 
 
 
-สอบถาม 

 
บันทึกการประชุม 
ปฏิทินกำกับติดตามการ
ดำเนินงาน 
แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน ธ.ศ.3 
แบบสรุปการดำเนินงาน
(ธศ.7) 
 
-แบบสอบถาม 

 

7.หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  , คณะกรรมการบริหารโรงเรียน          
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    
 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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โรงเรียนมีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี  เป็นระบบเอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ปกครองและชุมชน 
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ส่วนที่  4 

การกำกับ  ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

4.1 แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   ปีการศึกษา 2563   

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการระดับประถม 
 
เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

3 โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ได้รับประสบการณ์ตรงและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

รวบรวมและตรวจสอบ
ประมวลผลกิจกรรมจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-ประเมินความพึงพอใจ 
-การสังเกต 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ 
 

พ.ค.63-28 
ก.พ.64 

นางสาว 

สุคนธา 
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1 
 

โครงการ
ผลิตภัณฑ์ 

งานสาน   

1) ผู้เรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 86 
  มีความสามารถในกาคิร    คิดอย่างเป็นระบบ 
                                  คิดสร้างสรรค์ผลงาน ตัดสินใจ  

  แก้ปัญหาและนำเสนอผลงานได้  
ป.1  สานพัด ลาย 2 (กระดาษ) 
ป.2  สานพัด ลาย 2 (กระดาษ) 
ป.3  สานกรอบรูป ลาย 2(ตอก) 
ป.4 สานตะกร้าทรงกลมเล็ก      
      ลายขัด (เส้นพลาสติก) 
ป.5  สานตะกร้าทรงเหลี่ยม 
      ลายขัด (เส้นพลาสติก) 
ป.6 สานตะกร้าทรงกลมใหญ่ 
      ลายขัด (เส้นพลาสติก) 
ม.1  สานตะกร้า ลายขัด 
       (เส้นพลาสติก) 
ม.2  สานกระเป๋าลายขัด  
       (เส้นพลาสติก) 
ม.3  สานกล่องเอนกประสงค์  
      ฝาครอบ ลายขัด 
      (เส้นพลาสติก) 
 

- แบบประเมินชิ้นงาน
สาน 

- แบบประเมินการจัด
แสดงผลงานและความ
พึงพอใจ 

พ.ค.63- 
28 ก.พ.64 

นาง
ดุษณีย์ 

 
เป้าหม

าย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 
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1 โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ 
 

1) ร้อยละ  86 ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ
การวิเคราะห์ ประเมินคะแนน
สอบรายวิชา รายบุคคล  ราย
ชั้นเรียนและกลุ่มสาระจากการ
วัดผล ประจำปีการศึกษา 
2563 ครบทั้ง 4 ครั้ง ได้แก่การ
สอบกลางภาคเรียนที่ 1  การ
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 การ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1  การ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 

2) รอ้ยละ 86 ของทุกกลุ่มสาระ
มีการแข่งขันภายในและ 
    ภายนอก 
3)ร้อยละ 86  ของกลุ่มสาระได้
ดำเนินกิจกรรมจุดเน้นเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
ผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 

 
 

1.ตรวจนับคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
รายวิชา รายบุคคล และ
รายชั้น และกลุ่มสาระ 
2.ตรวจรายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานกลุ่มสาระ 
3.สอบถามความพึง
พอใจ 4 สรุปการแข่งขัน
ภายในภายนอกของกลุ่ม
สาระ 

พฤษภาคม 
2563 – 
เมษายน 
2564 

นางพรรษา   
ขันธ์เครือ 

3 โครงการ  
เปิดบ้านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 86ได้มีส่วนร่วมใน
การทำโครงงาน  และมีการ
นำเสนอผลงานผู้เรียน   

จัดนิทรรศการแสดงผลงานต่อ
ชุมชนได้อย่างหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  เก็บข้อมูลผลงาน
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระ 
-แบบสำรวจโครงงาน  
ผลงานแต่ละกลุ่มสาระ  

- แผงโครงงาน 

 

พฤษภาคม 
63 –  
กุมภาพันธ์  
64 

นางสาว
ปัทมา       
คล้ำเจริญ    
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เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ 
ระยะเวล

า 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

3 โครงการแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา 
ปลูกความรู้   
 

1. มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน  
ภายนอก  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพียงพอ 

2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียน  ได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายใน  ภายนอก  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และวิทยากรท้องถิ่น
เกิดแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้ต่อไป 

3. ร้อยละ  86 ของกลุ่มสาระที่
ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยวิทยากร
ท้องถิ่น 

4. ร้อยละ 86 ของ ผู้เรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1-
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่
ผ่านการวิเคราะห์   

1. ตรวจสอบแบบสำรวจ
ข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญา 

2. ตรวจสอบแบบ
วิเคราะห์สอดคล้อง
แผนการจัดการ
เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญา 

3. ตรวจสอบแบบบันทึก
การใช้ข้อมูล 

4. ตรวจสอบแบบบันทึก
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5. ตรวจสอบแบบ
สำรวจ/สอบถาม 
ความเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

13  พ.ค. 
63 – 26  
ก.พ. 64 

นางจิราภร  
พงศ์
ลักษมาณา 

1 โครงการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ผู้เรียนร้อยละ  86 เข้าร่วมและ
ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนได้แก่  กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรม
ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด  
กิจกรรมชมรม  กิจกรรมเพ่ือ
สังคม และสาธารณประโยชน์  
ตามเกณฑ์การประเมินระดับผ่าน 

- ตรวจสอบสมุด
ประเมินผลกิจกรรม 
 

พ.ค. 63 
–ก.พ.64 

นาง 

ปทิตตา   
พงษ์ศิริ 
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3 โครงการทัศน

ศึกษา 
 

ผู้เรียนร้อยละ 86 เข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
ร้อยละ 86 มีผลงานการไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่  และสะท้อน
องค์ความรู้ได้ระดับดี 

สำรวจจำนวนผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม และ
การจัดทำชิ้นงาน 

 

พ.ค. 63 
–ส.ค.63 

นาง 

ปทิตตา   
พงษ์ศิริ 

 
 

เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 โครงการวันแห่ง
ความภาคภูมิใจ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้เข้ารับการ
คัดเลือกในการรับรางวัลเรียนดี  
ทุนการศึกษาและผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับโรงเรียน 
ร้อยละ 86 ของผู้เรียน ครู และ
ผู้ปกครอง มีความสุข ภาคภูมิใจ
ในความสำเร็จของนักเรียน และ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมวัน
แห่งความภาคภูมิใจ   

 
- แบบประเมินแฟ้ม
พัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกผลรายการ
แข่งขันจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผู้เรียน 
- ผลคะแนนสอบกลาง
ภาคและปลายภาคเรียน
ที่ 1  
 

13 พ.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นางสาว
อลิสา  
กุดาศรี 
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11 โครงการครูจิต
อาสา Volunteer 
Teachers 

1) รอ้ยละ 86  ของผู้เรียนกลุ่ม
พิเศษของโครงการได้รับการ
ดูแลให้ความช่วยเหลือในด้าน
การเรียนรู้และมีพัฒนาการดี
ขึ้น 

2) โปรแกรมมีการพัฒนาให้
สามารถบันทึกผลการ
ช่วยเหลือได้อย่าง
ประสิทธิภาพ    

ด้านคุณภาพ 
คณะผู้บริหารและครู  ให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มพิเศษที่
จำเป็นต้องดูและเป็นพิเศษด้วย
ความสมัครใจ  ด้วยความเมตตา  
และอดทน  เอาใจใส่ดูแล  ส่งผล
ให้ผู้เรียนกลุ่มพิเศษนี้เรียนได้ทัน
เพ่ือนและมีผลการเรียนดีขึ้น 

-แบบลงชื่อครูอาสา 
-แบบคัดกรองผู้เรียน
และสรุป 
 รายงานจากครูสายชั้น 
 
โปรแกรมระบบครูอาสา 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

13 พ.ค. 
63 – 20 
ก.พ. 64 

นาง
ประภา
พรรณ   
ไชยวงศ ์

 
 

เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 
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5 โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพงาน
วิชาการและ
หลักสูตร 

1)  เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง เน้นการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน  ให้
มีทักษะศตวรรษท่ี 21 และ
จัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2)  เพ่ือการบริหารจัดการงาน
วิชาการด้านหลักสูตรและการ
สอน  ให้บุคลากรครูสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ   

3)    บุคลากรครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามโครงสร้าง
หลักสูตรและผู้เรียน ได้จบ
หลักสูตร  อย่างมีคุณภาพ  มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
และสามารถบูรณาการไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

-ตารางตรวจสอบ
องค์ประกอบ 

 หลักสูตรสถานศึกษา 

 

- ตารางตรวจสอบ
ระบบงาน 
 
 
 

-แบบสำรวจ   
-แบบสอบถาม 

13 มี.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นางสาว
สุธีรา   
เตี้ยม
เครือ 

9 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงาน
ระบบเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 

ร้อยละ 86 ของครูผู้สอนทุก
รายวิชา มีความรู้เข้าใจระบบงาน
การจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน 

ด้านคุณภาพ 

ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างครบถ้วน แต่หลากหลายวิธี
ตามธรรมชาติของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   โดยอาศัยระบบการ
เรียนการสอน(ระบบเรียนรู้)  
เป็นมาตรฐาน 

- ตารางตรวจสอบ 

-แบบสำรวจ   
-แบบสอบถาม 

16  มี.ค. 
63 – 20 
ก.พ. 64 

นางสาว
สุธีรา   
เตี้ยม
เครือ 
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เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

5 โครงการ
พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1) มีระบบการวัดและประเมิน
รายตัวชี้วัดครบทุกมาตรฐาน  
ระหว่างเรียนตามสภาพจริง  ที่
สามารถตรวจสอบได้และ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ผู้เรียนได้รับการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ตามตัวชี้วัด
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้อง
กระบวนการเรียนการสอน 

- กำหนดการสอบเก็บ
คะแนน 
- เครื่องมือสอบประเมิน
สภาพจริง 
- ข้อสอบระหว่างเรียน 
- สมุดเก็บคะแนน
ระหว่างเรียน 
- ผลการสอบ 
-แบบสอบถาม 

16  มี.ค. 
63 – 20 
ก.พ. 64 

นางสาว
สุธีรา   
เตี้ยม
เครือ 

2 โครงการธรรม
ศึกษา  ตรี  โท  
เอก 

1) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3 ร้อยละ 86 เข้าร่วม กิจกรรม
แสดงตนเป็นพุทธมามกะเรียน
ธรรมศึกษา ตรี   โท  เอก  
2) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3  สอบผ่านธรรมศึกษา ตรี โท 
เอก  ร้อยละ 86 
ด้านคุณภาพ 
3) ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3  ได้รับความรู้ และนำ
หลักธรรมมาใช้ดำเนินชีวิต เป็น
คนดีของสังคม 

- แบบสำรวจ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

16  พ.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นาง
ประไพ   
แก้วจีน 
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1 โครงการรักษ์

ภาษาไทย 
1) ผู้เรียนร้อยละ  86  ได้เข้าร่วม
โครงการรักษ์ภาษาไทย 
2) ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีและเห็น
คุณค่าความสำคัญของวรรณคดี
ไทย มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- แบบสังเกต/ผู้สังเกต 
- แบบสำรวจจำนวน
ผู้เรียน 
 -แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 

พ.ค. 63 –
ก.พ. 64 

นาง
กังสดาล   
เกียรติศิริ 

 
 
 

เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

309 

 

5 โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
กิจกรรมห้องสมุด 

1) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการเข้าใช้
ห้องสมุด 
ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้เข้ารับ
ร่วมสัปดาห์ห้องสมุด 
ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
ห้องสมุด 
ร้อยละ 86 ได้จัดการตอบคำถาม
ประจำเดือน   จัดกิจกรรมยอด
นักอ่าน  และจัดกล่องความรู้ 
ร้อยละ 86ได้ปรับภูมิทัศน์ภายใน
ห้องสมุดให้ทันเหตุการณ์เป็น
ปัจจุบัน มีบรรยากาศที่สวยงาม
เหมาะแก่การเรียนรู้ 
จัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี    
มุมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม มุม
อาเซียนมุมนิทาน 
2) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
แบบบันทึกการเข้าใช้
และการอ่านหนังสือ
ห้องสมุด 
 
แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

13  พ.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นางสุรี
รัตน์   
จีนเอีย 
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5 โครงการพัฒนา

ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
Intensive 
English 
Program 

1) ร้อยละ 86 ของผู้เรียน IEP มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาอังกฤษ และมี
พัฒนาการในการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้
อย่างเป็นสากล อยู่ในระดับดี 
2) ผู้เรียนมีพัฒนาการในการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยก
ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาอังกฤษ
ได้เพ่ิมข้ึน 

- แบบทดสอบ การใช้
ภาษาอังกฤษ ด้านการ
ฟัง พูด อ่านและเขียน 
- ผลการสอบโปรแกรม 
IEP 
 3 วิชา ที่เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
- แบบสอบถาม 
- ผลการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ 

13  พ.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นางสาว
หนึ่งฤทัย  
เปรมนิ่ม 

 
เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

9 โครงการ
พัฒนาการสอนสู่
คุณภาพผู้เรียน 

1) ครูร้อยละ 86 มี และใช้แผน
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ แผน
ป้องกัน ยาเสพติด แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ถูกต้องอย่างน้อยคนละ 
1 แผน ต่อ ภาคเรียน 
2) ครูพัฒนากระบวนการสอนสู่
บริบทการศึกษาไทย 4.0 

แบบตรวจสอบแผนการ
สอน 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

13  พ.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นาง
วรรณวลี 
อารมย์
สุขโข 
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5 โครงการส่งเสริม
การดำเนินงาน
ลูกเสือ เนตรนารี  
และยุวกาชาด 

1.ร้อยละ  86   ของผู้เรียนได้เข้า
ร่วมงานค่ายพักแรม  ลูกเสือ  
เนตรนารี  และผ่านกิจกรรมฐาน
แต่ละระดับชั้น 
2.ร้อยละ  86 ของลูกเสือ  เนตร
นารี  ที่มาเรียน  เข้าร่วมงานวัน
คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ  
3. ร้อยละ  86 ของลูกเสือ  เนตร
นารี  ที่มาเรียนได้เข้าร่วมและ
ผ่านงานพิธีการกองลูกเสือ และมี
เอกสารดำเนินกิจการกองลูกเสือ
ครบทุกรายการ 
4) ผู้เรียนปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบวินัย  มีน้ำใจ  มีความ
รับผิดชอบ  เกิดความสามัคคีรู้จัก
รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  
วัฒนธรรมและความม่ันคงของ
ประเทศชาติ 

-   ใบอนุญาตเข้าค่ายพัก
แรมนอกสถานที่ 
-   คำสั่งมอบหมาย
หน้าที่ 
-  บัญชีรายชื่อลูกเสือ  
เนตรนารี     
- ตารางการฝึกแต่ละ
ค่าย 
-แบบประเมินวิชาพิเศษ 
- คำสั่งโรงเรียน 
เอกสาร ลส. ที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล 
วิชาพิเศษ 
- แบบสอบถาม 

พ.ค. 63 –  
ก.พ. 64 

นาย
สมชาย  
ล่าทา 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 
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5 โครงการส่งเสริม

งานบริการแนะ
แนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 86 มีประวัติ 
ข้อมูล  และได้รับการบันทึกใน
ระเบียนสะสม 
2. จัดกิจกรรมโฮมรูมในชั้นเรียน
ได ้ร้อยละ 86 ตามเวลาที่กำหนด 
3. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
86   ได้รับการเยี่ยมบ้าน  
4 .ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนว 
5. ผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ,ม.1
และ เข้าใหม ่ร้อยละ 86 ได้เข้า
ร่วมประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
และ มาพบครูประจำชั้นในวันพบ
ผู้ปกครอง 
6  ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้รับรู้
ข่าวสารต่างๆจากบริการ
สารสนเทศ 
7. ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้รับการ
ประเมินโดยใช้แบบประเมิน  
SDQ 
8.ผู้เรียนมีความสุขในการเข้าร่วม
กิจกรรม  และมีพัฒนาการ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

- แบบบันทึกการเยี่ยม
บ้าน 
-แบบบันทึกข้อมูล
นักเรียน 
-แบบคัดกรองนักเรียน 
-แบบบันทึกโฮมรูม 
-แบบประเมิน  SDQ 
-แบบบันทึกการจัด
กิจกรรมแนะแนว 
-ระเบียนสะสม 
-สรุปรายงานสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 

13  พ.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นางสาว
เทียม
จันทร์   
เง็กคร้อย 
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เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ 

1) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาตามจุดเน้นของกลุ่ม
สาระอย่างเป็นระบบและมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามค่าเป้าหมาย
ของกลุ่มสาระที่กำหนดไว้ใน 
2) ร้อยละ 86 ของผู้เรียน 
ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับการ
ประเมินการอ่านเขียน , การคิด
คำนวณ และ การทดสอบการ
เขียนคำศัพท ์conversation 
ภาษาอังกฤษ 
3) ร้อยละ 86 ของผู้เรียน 
ระดับชั้น ม.1-3 ได้ผ่านการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET ครบ
ทั้ง 4 วิชา  
4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มี
ทักษะพ้ืนฐานการเรียนรายวิชาดี
ขึ้น 

รายงานสรุปคะแนน
รายวิชา 
ผลสอบระดับสังฆมณฑล 
ผลคะแนนการประเมิน
ด้านการอ่านเขียน
ภาษาไทย การคิด
คำนวณ และทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 
รายงานผลคะแนน การ
ทดสอบระดับชาติ O-
NET ประจำปี 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

13  พ.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นางสาว
พิทยา
ภรณ์   
เห็น
วิสุทธิ ์
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9 โครงการEnglish  

we can 
1. ผู้เรียน ร้อยละ 86 ได้เข้า
รว่มงาน พัฒนาเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา
สื่อสาร 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา
สื่อสารเฉลี่ยร้อยละ  86 
3) ความสามารถในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน สื่อสารและการ คิด
คำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ร้อยละ  86 

- สถิติการมาเรียน 
- แบบประเมิน 
- แบบประเมินทดสอบ  
 การฟัง การพูด การ
อ่าน  
การเขียน 
- แบบสอบถาม 

13  พ.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นางสาว
โชคสกุล  
ปานดี   

 
 
 
 

เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 
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1 โครงการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1) ผู้เรียนร้อยละ  86เ ข้าร่วม
และผ่านการผ่านจุดประสงค์แต่
ละกิจกรรมมีผลการประเมิน
ระดับ “ผ่าน” 
2) ผู้เรียนรู้ให้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย 
วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่าง
เหมาะสม  
3) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความ
เป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี ความ
รับผิดชอบการทำงานร่วมกัน 
การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่
เหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ 
4) ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น 
 

- สมุดประเมินผล 
- กิจกรรมลูกเสือ-

เนตรนารี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมชมรม 
- ใบรายงานการ

ปฏิบัติกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
 

13  พ.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นางสาว
เทียม
จันทร์   
เง็กคร้อย 
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เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 
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1 โครงการประเมิน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1 
สามารถสร้างภาพจาก
โปรแกรม Paint 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.2 
สามารถสร้างภาพจาก
โปรแกรม Paint 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.3 
สามารถสร้างแผ่นพับจาก
โปรแกรม MS – Word 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.4 
สามารถสร้างงานนำเสนอด้วย 
MS – Power point 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.5 
สามารถสร้างเอกสารด้วย
โปรแกรม MS – Word 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.6 
สามารถสร้างด้วยโปรแกรม 
MS - Excel 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ม.1 
ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ
และเขียโปรแกรมเบื้องต้นด้วย
โปรแกรม Scratch 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ม.2 
ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ
ขั้นตอนการทำงานและเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา Python 

- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ม.3 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 

- - ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน 
และนำเสนอข้อมูลในลักษณะ
ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและรู้เท่า
ทัน ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา
ของผู้อ่ืน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้ 
  เทคโนโลยีฯ และวัด
ความ 
  สามารถของผู้เรียน
รายบุคคล 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
กระบวนการพัฒนา
ความ 
สามารถ 

13  พ.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นายศักดิ์
ชัย สว่าง
งาม 
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เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

4 โครงการติดตาม
การดำเนิน
โครงการด้าน
งบประมาณ 

1) การเก็บข้อมูลการใช้
งบประมาณในการดำเนิน
โครงการครบถ้วน ร้อยละ 86 
2) งบประมาณที่ได้รับในการ
จัดทำโครงการ กิจกรรม งาน มี
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน 

- ตารางตรวจสอบ 
-แบบสำรวจ  
แบบสอบถาม 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

1  พ.ค. 
63 – 31 
มี.ค. 64 

นางสาว
กุสุมนิภา  
พิทักษ์
สินธุ ์

4 โครงการติดตาม
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 

1) ร้อยละ 86 ของผู้ปกครอง
นักเรียนปีการศึกษา 2563ชำระ
ค่าธรรมเนียมการเรียนและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนได้ตรงตาม
กำหนด 
2) ผู้ปกครองนักเรียนที่ค้างชำระ 
ค่าธรรมเนียมการเรียนและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนในปีการศึกษาที่
ผ่านมาสามารถจ่ายหนี้ค้างชำระ
ได้ 35 คน 
3) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน และการบริการ
ของโรงเรียน 

- แบบสังเกต/ผู้สังเกต 
- ตารางตรวจสอบ 
- แบบสอบถาม 

1  พ.ค. 
63 – 31 
มี.ค. 64 

นางสาว
กุสุมนิภา  
พิทักษ์
สินธุ ์

7 โครงการภูมิทัศน์
โรงเรียน 

1) พ้ืนที่ที่กำหนดได้รับการ
ปรับปรุงมีสภาพดีขึ้นสามารถใช้
เป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกใน
การบริการ และจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) โรงเรียนธีรศาสตร์มีภูมิทัศน์ 
ภายใน-ภายนอก ที่สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่นและปลอดภัยใช้
ประโยชน์เอื้อต่อการเรียนรู้ 

-  แบบบันทึกการทำงาน       
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- แผนผังจราจร 
-  แบบบันทึกการทำงาน       
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

16  พ.ค. 
63 – 20 
ก.พ. 64 

นาง
นฤมล  
บุญนาค 
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เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

7 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมจัดซื้อ
วัสดุครุภัณฑ์ 

1. ร้อยละ 86 ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และอาคารเรียน
ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มี
ความมั่นคงพร้อมใช้งาน 
2. ร้อยละ86 มีการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑใ์นการแจ้งซื้อซ่อมแซม 
พร้อมใช้งาน 
3. ร้อยละ  86 มีการบันทึกการ   
ซ่อมแซมและปรับปรุง 
4. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดี
พร้อมใช้งานและเพียงพอกับ
ความต้องการ และบุคลากร
ช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้
อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี 

แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน 
แบบบันทึกการ
ซ่อมแซม/ใบรายการ
จัดซื้อ 
แบบบันทึกการ
ซ่อมแซม/ใบรายการ
จัดซื้อ 
แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน 
 

13  พ.ค. 
63 – 20 
ก.พ. 64 

นางศรี
ไพร หนู
เกตุ 
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2 โครงการ

สุขาภิบาล (น้ำดื่ม 
น้ำใช้ และสุขา) 

1) ผู้เรียนทุกคนได้ดื่มน้ำที่สะอาด
ปลอดภัย 
2) ผู้เรียนร้อยละ 86 ทุกคนรู้จัก
ใช้น้ำอย่างประหยัด 
3) ห้องสุขาทุกห้อง  สะอาดถูก
สุขลักษณะและได้รับความ
ร่วมมือจากผู้เรียนทุกชั้นรักษา
ความสะอาด 
4) ตรวจความสะอาด  ความ
ปลอดภัยของห้องสุขาและตู้
บริการน้ำดื่มทุกสัปดาห์ 
5) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา
และตู้ บริการน้ำดื่มให้มีความ
สะอาดและ ปลอดภัยอยู่เสมอ 
6) ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์จากการดื่มน้ำสะอาด 
และสุขาท่ีสะอาด ปลอดภัย รู้จัก
วิธีใช้และรักษาความสะอาดอย่าง
ถูกต้อง 

-บันทึกเวรสวัสดิการ 
-แบบสอบถาม 
-ตารางตรวจและบันทึก 
- ตารางการตรวจและ
บันทึกความสะอาดใน
การใช้ห้องสุขาให้บริการ
น้ำดื่มน้ำใช้ 
- ตารางการตรวจและ
บันทึกความสะอาดใน
การใช้ห้องสุขาให้บริการ
น้ำดื่มน้ำใช้/ใบแจ้งซ่อม 
 
 

13  พ.ค. 
63 – 20 
ก.พ. 64 

นางจุฑา
วรรณ  
เพ่ิมสาย 

 
เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 
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7 โครงการอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบ 

- ร้อยละ86มีประวัติการก่อตั้ง
อาคารเรียนอาคารประกอบจนถึง
ปัจจุบัน 
- ร้อยละ86มีแผนผังอาคารเรียน
อาคารประกอบ   
- ร้อยละ86ของห้องเรียนและ
ห้องประกอบได้มีการใช้งาน 
- ร้อยละ86ได้มีการบันทึกการใช้
งานอาคารห้องประกอ 
- ห้องเรียนห้องประกอบมีความ
มั่นคงแข็งแรงและพร้อมในการใช้
งาน  
- อาคารเรียน อาคาร ประกอบ
ได้รับการสำรวจความมั่นคง 
แข็งแรงอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง 
- ร้อยละ 86 ของอาคารเรียน
อาคารประกอบมีความมั่นคง
แข็งแรง 
- อาคารเรียน-อาคารประกอบมี
ความมั่นคงแข็งแรงเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
- นักเรียนร้อยละ 86 เข้าร่วมงาน
ซ้อมอัคคีภัย 
- ร้อยละ 86 ของผู้เรียนครูและ
บุคลากรมีความปลอดภัยในการ
ซ้อมอัคคีภัย 
- ผู้เรียน ครู บุคลากรทุกคนมี
ความรู้และทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากการเกิดอัคคีภัยได้
ถูกต้องและปลอดภัย 
- ร้อยละ 86 ให้บริการบุคคลทั้ง
ภายนอกและภายในแก่ผู้ยื่น
ความประสงค์        
- มีความพึงพอใจกับการ
ให้บริการ 
 

- รายงานประวัติ
โรงเรียน 

- รายงานแผนผัง
ห้องเรียนห้อง
ประกอบการ 

- แบบบันทึก 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
- แบบสังเกต , แผนผัง

หนีอัคคีภัย 
- แบบประเมินความพึง

พอใจการซ้อมอัคคีภัย 
- สถิติการมาทำงานของ

ครู นักการและสถิติ
การมาเรียนของ
นักเรียน 

- ผลจากการปฏิบัติจริง 
- แบบบันทึกการ

ให้บริการ 
 
 

13  พ.ค. 
63 – 20 
ก.พ. 64 

นาง
เสาวลักษ
ณ์       
อยู่สถิตย์ 
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เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

2 โครงการ 
ธีรศาสตร์เกมส์ 

1) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนได้เข้า

ร่วมโครงการธีรศาสตร์เกมส์    

2) ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพมีการออกกำลังกาย

สม่ำเสมอ  มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้

ชนะ และรู้อภัย 

- สถิติการมาเรียนของ
ผู้เรียน 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 

 

18  พ.ค. 
63 – 11 
ก.ย. 63 

นาง
อัญชลี   
ยังดี 

2 โครงการอนุรักษ์
วันสำคัญ 

1) ผู้เรียนร้อยละ 86 เข้าร่วม

โครงการอนุรักษ์วันสำคัญของ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และ สังคมวัฒนธรรมของไทย  

2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

- แบบสำรวจสถิติ

นักเรียน 

- แบบสำรวจ   

- แบบสอบถาม 

13  พ.ค. 
63 – 19 
ก.พ. 64 

นางสาว
มัณฑนา   
พงษ์พินิจ
ภิญโญ 

2 โครงการประเพณี
ลอยกระทง 

1) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวันลอยกระทง 
2) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
การสืบสานประเพณีไทย โดยเข้า
ร่วมงานวันลอยกระทงอย่าง
เข้าใจและมีความสุข 

- สถิติการมาเรียนของ
ผู้เรียน 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

14 ก.ย. 
63 - 9 
พ.ย. 63 

นาง
พรรณ
ทิพย์ ยิ้ม
ประเสริฐ 
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2 โครงการสาน
สัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

1. ร้อยละ 86 ของเรื่องที่ได้รับ
จากหน่วยงานภายนอกสามารถ
ประสานการดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ประชุมคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าเข้า
ร่วมประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. ร้อยละ 86  ของผู้เรียนจาก
ตัวแทนห้องละ 1  คนได้รับ
บริการด้านทุนการศึกษาจาก
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองครู
และศิษย์เก่า 
4. ประสานงานและดำเนินการ

ระหว่างชุมชนเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

- แบบสรุปการ

ดำเนินการร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 

 - แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- จดหมายเชิญประชุม 

- ใบลงชื่อการเข้าร่วม

ประชุม 

- รายงานการประชุม 
- เกณฑ์การคัดเลือก

ผู้เรียนรับทุนการศึกษา 

- แบบบันทึกรายชื่อ
ผู้เรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 
 

13  พ.ค. 
63 – 19 
ก.พ. 64 

นายบุญ
ลาภ  
กลิ่นอุบล 

 
เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

2 โครงการแบ่งปัน
ด้วยจิตอาสาแห่ง
รักและรับใช้ 

1) ผู้เรียนร้อยละ 86 มีส่วนร่วม 

บริจาคสิ่งของในโอกาสต่างๆ  

2) ผู้เรียนที่มีพรสวรรค์ด้านการ
แสดง ร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมการ
แสดง 
3) ผู้เรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

และเสียสละแบ่งปันทรัพย์สิน

หรือสิ่งของ 

4) ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม เป็นแบบอย่างสร้างคุณค่า
ต่อโรงเรียน และชุมชน 

- แบบสังเกต/ผู้สังเกต 
- แบบสำรวจ 
- แบบสอบถาม 
 

13  พ.ค. 
63 – 19 
ก.พ. 64 

นางสาว
เพ็ญนภา 
ไกร
ราษฎร์ 
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2 โครงการคนดีศรี

ธีรศาสตร์ 
1. ร้อยละ  86 ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที3่ ส่งแฟ้ม

สะสมงานเข้ารับการประเมิน

เพ่ือรับรางวัล 

2. นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสม

งาน 

3. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมี

ระเบียบในการทำงานและ

เป็นคนดีของสังคม 

- แบบประเมินแฟ้ม

พัฒนางาน 

- แบบตรวจแฟ้มพัฒนา

งาน 

- สถิติการส่งแฟ้มสะสม

งาน 

- แบบบันทึการส่งแฟ้ม

พัฒนางาน 

13  มิ.ย. 
63 – 20 
ก.พ. 64 

นางจรูญ
ลักษณ์  
สุวคันธ
กุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 
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2 โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน 

1) จัดทำสถิติการใช้ห้องพยาบาล
และ การใช้ยาทุกเดือน 
จัดทำบัญชีรายจ่ายการจัดซื้อยา
และ อุปกรณ์ห้องพยาบาล 
4) ผู้เรียนร้อยละ 86  ได้ปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
5) ผู้เรียนป.1 ได้รับวัคซีน
บาดทะยักหัดเยอรมันและโปลิโอ
ผู้เรียนป.6 ได้รับวัคซีนบาดทะยัก 
6) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนที่เป็น
เหาได้รับการดูแลรักษา 
7) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.
1– ม.3 ได้รับการทดสอบการได้
ยินของหู 
8) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น  ป.
1 ได้รับการตรวจสุขภาพปาก
และ เคลือบหลุมร่องฟัน 
9) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.6 
ได้รับความรู้เรื่องสารอาหารและ 
นำความรู้ที่ได้ไปตรวจสอบ
สารอาหารและเครื่องดื่มร้านค้า
ภายในโรงเรียน 
10) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น  
 ป.1- ม.3 ได้รับความรู้และเห็น
ความสำคัญของการพ่นควัน
กำจัดยุงลาย 
11) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.
1- ม.3 ได้รับความรู้เกี่ยวกบั โรค
เอดส์และร่วมตอบคำถาม
เกี่ยวกับโรคเอดส์ในช่วงกิจกรรม 
หน้าเสาธง 
12) ร้อยละ 86  ของผู้เรียนชั้น 
ป.1- ม.3 ที่ใช้บริการรถรับ- ส่ง
ผู้เรียนได้รับการดูแลในเรื่องความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ไป- 
กลับ 

- ใบเสร็จค่ายา 
- แบบสำรวจความพึง
พอใจ 
- รายงานการตรวจ
สุขภาพฟัน 
 

13  พ.ค. 
63 – 19 
ก.พ. 64 

นางสาว
กฤติกา  
โสงขุน
ทด 
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เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

2 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  
จริยธรรม 

1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียน

ระดับชั้น ป.1 ถึง ม. 3 เข้า

ร่วมงานกิจกรรมยามเช้า 

เย็นและวันศุกร์สุดสัปดาห์ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน

ระดับชั้น ป.1 ถึง ม.3 ที่มีการ

ออมด้วยวิธีการต่างๆ 

3. ร้อยละ 86 ของผู้เรียน

ระดับชั้น ป.1ถึง ม.3 ที่เข้าร่วม

พิธีไหว้ครู 

4. ร้อยละ 86 ของผู้เรียน

ระดับชั้น ป.1 ถึง ม. 3เข้าร่วม

ปฏิบัติธรรม 

5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะค่านิยมที่ดี 

- แบบบันทึกวิธีการออม 
- สมุดเช็คสถิติการมา
เรียน 
- แบบสำรวจและ
สรุปผลความพึงพอใจ 

13  พ.ค. 
63 – 19 
ก.พ. 64 

นางสาว
ฐิตินันท์  
บวรเลิศ
สกุล 

1 โครงการปัจฉิม
นิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1) ร้อยละ  86 ของผู้เรียน
ระดับชั้น ป.1 – ม.3 เข้าร่วมงาน
น้องส่งพี่ 
2) ร้อยละ  86  ของผู้เรียน
ระดับชั้น ม.3  ร่วมงานปัจฉิม
นิเทศนักเรียนชั้น ม.3 
3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

แบบลงชื่อนักเรียน 
สมุดสถิตินักเรียนรายวัน 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

11  ม.ค. 
64 – 4 
มี.ค. 64 

นายประ
วิทย์  
นพรัตน์ 
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2 โครงการระเบียบ
วินัย 

1) รอ้ยละ 86ของนักเรียนได้รับ

การปฐมนิเทศเรื่องระเบียบวินัย 

2) ร้อยละ 86ของนักเรียน ปฏิบัติ

ตนตามระเบียบของโรงเรียน 

3) ร้อยละ 86  ของนักเรียน มา    

โรงเรียนตามกำหนดเวลา   

4) ผู้เรียนเป็นคนดี อยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นคนดี

ของสังคม 

- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกการขาด 

ลา มาสาย 

- สถิติการเรียน 

- แบบบันทึกพฤติกรรม 

 

13  พ.ค. 
63 – 4 
มี.ค. 64 

นายวรา  
ขันธ์เครือ 

เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

2.3 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1.ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.1 - 

ม.3 ใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียน

ตามระบอบประชาธิปไตย  

2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีส่วน

ร่วมกับงานของสภานักเรียน 

3. ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้องตาม 

ระบอบประชาธิปไตย 

4. ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

ในสังคมประชาธิปไตยอย่างมี

ความสุข 

 

1. สถิตการมาเรียน 

2. ใบลงรายมือชื่อใช้

สิทธิเลือกตั้ง 

3. ใบสรุปผลการเลือกตั้ง 

4. แบบบันทึกคะแนนผล

การเลือกตั้งประธานสภา

นักเรียน 

5. แบบประเมินความพึง

พอใจ 

 

13  พ.ค. 
63 – 19 
ก.พ. 64 

นาย
ชาคริต  
ทรงต่อ
ศรีสกุล 

2,2.4 โครงการส่งเสริม
รณรงค์ป้องกันยา
เสพติดใน
โรงเรียน 

1) ผู้เรียนร้อยละ  86  ให้ความ

ร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพ

ติดและสารมอมเมาทุกชนิด 

2) ผู้เรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติด

ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง จาก

สภาวะ  ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 

โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง

เพศ 

-แบบประเมินความพึง

พอใจ 

-กรอกข้อมูลระบบ 

NISPA 

 

13  พ.ค. 
63 – 19 
ก.พ. 64 

นางสาว
วนิดา  
จันทร์
งาม 
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2,2.4 โครงการ

ห้องเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

1. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 
2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง 
3. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมี

คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนดไว้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม มี

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 

- แบบบันทึกสถิติการมา
เรียน 
- แบบรายงาน 

13  พ.ค. 
63 – 19 
ก.พ. 64 

นางบุญ
จันทร์  
สร้อย
สมุทร 

 
 

เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

4 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงาน
ธุรการ 

1) บุคลากรทุกกลุ่มงานได้รับการ
ประสารงานด้านเอกสารทาง
ราชการและหน่วยงานภายนอก
ตรงเวลา 
2) กลุ่มงานได้รับการบริการพิมพ์
อัดสำเนา ถูกต้อง  
ตรงเวลา ตามความต้องการใช้
งาน 
3) การบริการสวัสดิการประกัน
อุบัติเหตุ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
4) ร้อยละ 86 ของผู้รับบริการ
ได้รับข้อมลูข่าวสาร เอกสาร มี
ความพึงพอใจในการให้บริการ 
5) งานเอกสารทะเบียนนักเรียน
มีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

- คำสั่งบันทึกการประชุม
นโยบายและแผน / การ
ประชุมครู 
- บันทึกการประชุม 
- คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติ
หน้าที่ 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจในการให้บริการ 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจในการรับบริการ 

2  พ.ค. 
63 – 20 
ก.พ. 64 

นางวิไล
รัตน์  จิต
เจริญทวี
โชค 
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4 โครงการประชุม
คณะดำเนินงาน 

2.1 งานประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนและกรรมการ

ร่วม 4 ฝ่าย 

 1) มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน 4 ครั้ง    

 2) ผู้เข้าประชุมพึงพอใจการจัด

การศึกษาของโรงเรียนร้อยละ 86 

2.2 งานประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน

และหัวหน้างาน 

 1) หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้า

งานเขา้ประชุมคนละไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 86 

 2) มีรายงานการประชุมครบทุก

ครั้ง 

2.3 งานประชุมครูประจำเดือน 

  1) ครูเข้าประชุมในแต่ละเดือน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 86 

-.คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ  

 บริหารโรงเรียน 

-บันทึกการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน/แผนพัฒนา

คุณภาพของ

สถานศึกษา/แผน

ประจำปี /คำสั่งต่าง ๆ/

ผลการรายงานประจำปี 

-บันทึกประชุมหัวหน้า

กลุ่มงานและหัวหน้างาน 

-บันทึกการประชุมครู 

-แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

 

16  พ.ค. 
63 – 1 
มี.ค. 64 

นางวิไล
รัตน์  จิต
เจริญทวี
โชค 

 
เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 
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8 โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 

1) เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 
การจัดการวิชาการ และการ
บริการ เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม
ทันสมัยพร้อมใช้งาน 
2) มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
บุคลากรครู นักเรียนและกลุ่ม
งานเป็นระบบ หมวดหมู่ ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
3) ร้อยละ 86 ของบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ตลอดจน
บุคคลภายนอก รับทราบข่าวสาร 
และงานต่างๆของโรงเรียนตลอด
ปีการศึกษา 
4) ร้อยละ 86 ของกิจกรรม
ภายในโรงเรียนเผยแพร่สู่เว็บไซต์
โรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 
5) โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ งานครบถ้วนตลอดปี
การศึกษา 
6) มีภาพโครงการ งาน ของ
โรงเรียนที่ครบถ้วน  
7) ร้อยละ 86 ของนักเรียน
ทั้งหมด มีบัตรประจำตัวนักเรียน 
8) ร้อยละ 86 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
สามารถใช้งานได้ 
 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

16  พ.ค. 
63 – 1 
มี.ค. 64 

นาย
วิษณุ  
เปรมนิ่ม 
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เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

12 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพงาน
ทะเบียนและ
วัดผล 

1) ร้อยละ 86 มีระบบวัดผลโดย

ใช้โปรแกรม Excel 2007 

สามารถออกสมุดรายงาน

ประจำตัวนักเรียนได้ทุกคน 

2) ร้อยละ 86 ดำเนินการเทียบ
โอนผลการเรียนครบถ้วน ถูกต้อง 
3) ร้อยละ 86 ของครูผู้สอน
จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล
(ข้อสอบ)ตามรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายได้ถูกต้อง ตรงตาม
ตัวชี้วัด และครบทุกวิชา 
4) มีการจัดสอบให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 86 
5) ร้อยละ 86 มีการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษาได้ถูกต้องทุกคน 
6) ร้อยละ 86 ออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษาถูกต้องทุกคน 
 

แบบสอบถาม 
 

13  พ.ค. 
63 – 30 
เม.ย. 64 

นาง
ศิริพร   
สนามภู่ 

6 โครงการ
เสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจ 

1. ร้อยละ 86 ได้รับสวัสดิการ
จากสังฆมณฑล 

2. ร้อยละ 86 ได้รับสวัสดิการ
จากโรงเรียน 

3. ร้อยละ 86 ได้รับสวัสดิการ
ทัศนศึกษาคณะครู 

4. บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญ
และกำลังใจของสังฆมณฑล
และของโรงเรียนทำให้มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

- แบบสรุปแต่ละ
สวัสดิการ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- รูปถ่าย 
 

13  พ.ค. 
63 – 31 
มี.ค. 64 

นางสาว
ลัดดา   
ยางม่วง 
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เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

6 โครงการพัฒนา
ประสบการณ์
วิชาชีพบุคลากร 

1) ร้อยละ 86 ของครูได้รับการ
อบรมสัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าประชุม
เต็มคณะตามกำหนด 
2) ร้อยละ 86 ของครูได้รับการ
อบรมสัมมนาด้านวิชาการเข้า
ร่วมประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียน และเข้าร่วมประชุม 
ตามกำหนด 
3) ร้อยละ 86 ของครูได้รับการ
อบรมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอกและเข้าประชุมตาม
กำหนด 

- แบบรายงานการอบรม
สัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจ   
- คำสั่งเข้ารับการอบรม
สัมมนา   
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- ภาพถ่าย 
 

13  พ.ค. 
63 – 31 
มี.ค. 64 

นางสาว
รุ่งอรุณ   
ประดิษฐ์
กุล 

6 โครงการสุขภาพดี
ชีวีมีสุข 

คณะครูมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียนในเรื่องการออกกำลัง
กาย และมีความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในองค์กรร่วมกัน 

- ใบลงชื่อเข้าร่วม
กิจกรรม 
- รูปถ่าย 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

19  มิ.ย. 
63 – 21 
ก.พ. 64 

นางสาว
ลัดดา   
ยางม่วง 
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(ตาม 
แผนฯ) 
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ผู้รับผิด 
ชอบ 
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6 โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
บุคลากร 

1. ครูได้รับภาระงานตามวุฒิ
การศึกษาตามหน้าที่ตาม
ความสามารถ 
2.ครูได้ปฏิบัติหน้าที่เวรสวัสดิการ
ตามท่ีได้รับมอบหมายและบันทึก
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามจุด
ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. บุคลากรเข้าใหม่ได้รับการ
นิเทศการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
4.บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพปฏิบัติ
หน้าที่มีความรับผิดชอบตามที่
ได้รับมอบหมาย 
5. บุคลากรครูได้รับการแต่งตั้ง
และถอดถอนบุคลากรตรงเวลา
ตามท่ีกำหนดมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่  มีความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย  
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
6. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบแบบแผนการขาด ลา มา 
สาย 
7. ครูได้จัดทำรายงานประเมิน
ตนเองต่อผู้บริหาร (SAR) 
 

- คำสั่งแต่งตั้งการ
รับภาระงานตามวุฒิ
การศึกษา ตามหน้าที่ 
ตามความสามารถ 
- ตารางการปฏิบัติหน้าที่
เวรสวัสดิการ   
- สมุดบันทึกสวัสดิการ 
- แบบรายงานบุคลากรที่ 
  ได้รับการนิเทศ/
ภาพถ่าย 
- หลักฐานการต่อใบ
ประกอบวิชาชีพครู 
- สำเนาเอกสาร
ใบอนุญาตการเป็นครู 
- คำสั่งแต่งตั้งและถอด
ถอนบุคลากร 
- เอกสารการต่อสัญญา
การเป็นครู 
- แบบบันทึกการลงเวลา
การปฏิบัติหน้าที่รายวัน 
- แบบบันทึกการลงเวลา
การปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรมพิเศษของ
โรงเรียน 
- เอกสารการลากิจ ลา
ป่วย 
- แบบบันทึกการขาด ลา 
มา สาย 
- แบบรายงานแฟ้ม
พัฒนางานรายบุคคล 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 

13  พ.ค. 
63 – 31 
มี.ค. 64 

นางสาว
รุ่งอรุณ   
ประดิษฐ์
กุล 
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14 โครงการชุมชน

ศิษย์พระคริสต์ 
1) ร้อยละ 86 ของผู้เรียน
คาทอลิก ชั้น ป.1- ม.3 ที่ได้เข้า
ร่วมงานกองหน้าร่าเริง,พลศีล/
ยุวธรรมฑูต ,วาย.ซี.เอส.  รู้จกัใช้
ชีวิตร่วมกัน รู้จักภาวนา มี
ความคิดริเริ่ม ปฏิบัติตนเป็นคนดี
มีคุณค่าต่อชุมชน 
2) ร้อยละ 86 ของผู้เรียน
คาทอลิก ชั้น ป.1- ม.3ที่ได้เข้า
ร่วมงานค่ายเยาวชนคาทอลิก  มี
ทัศนคติที่ถูกต้อง มีคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อ่ืน โดย
การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
3) ร้อยละ 86 ของผู้เรียน
คาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เรียน
คำสอนของศาสนาสัปดาห์ละ 1 
คาบ มีความเชื่อความศรัทธา
ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณค่าโดยมี
พระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง 
4) ร้อยละ 86 ของผู้เรียน
คาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้า
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวัน
อาทิตย์/วันศุกร์ต้นเดือน มีความ
เชื่อความศรัทธาปฏิบัติตนเป็น
คนดีมีคุณค่าโดยมีพระเยซูเจ้า
เป็นแบบอย่าง 
5) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.
1-ม.3 ที่ได้เข้าเรียนวิชา
คริสตศาสนา ได้รับความรู้และ
ทดสอบตนเองจากความรู้ที่ได้รับ 
สามารถนำแบบอย่างที่ดีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

1.แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน               
2.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
3.สรุปรายงานการ
ปฏิบัติงาน 

13  พ.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นางสาวสุ
มาส  
ทรัพย์
เย็น 
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เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
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6) ร้อยละ 86 ของผู้เรียน
คาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้า
ร่วมพิธีสมโภชพระวรกายและ
พระโลหิตของพระคริสตเจ้า มี
ความเชื่อความศรัทธาปฏิบัติตน 
7) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.
1-ม.3 ที่ได้เข้าร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ได้
สัมผัสชีวิตวิถีคริสต์ และปฏิบัติ
ตนตามพระวาจานำไปเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี
และมีคุณค่า 
8) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.
1-ม.3 ที่ได้เข้าร่วมวจนพิธีกรรม
ขอพรพระ ให้เป็นคนดีมีคุณค่า
ต่อสังคม เป็นแบบอย่างในการรับ
ใช้และแบ่งปันทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
9) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.
1-ม.3 ที่ได้เข้าร่วมงานพิธีบูชา
ขอบพระคุณระลึกถึงผู้มีพระคุณ
และผู้บริหารโรงเรียนที่ล่วงหลับ 
มีความรักความกตัญญู และ
ดำเนินชีวิตของตนเป็นคนดี 
10) ร้อยละ 86 ของผู้เรียน
คาทอลิกชั้น ป.1-ม.3 ที่ได้เข้า
ร่วมงานฉลองวัดแม่พระถวาย
องค์ในพระวิหารลูกแก ได้สัมผสั
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฉันพี่น้อง 
และร่วมภาวนาเพื่อชุมชนแห่งความ
เชื่อด้วยใจยินด ี
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(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 
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11) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.
1-ม.3 เข้าร่วมงานสัปดาห์พระ
คัมภีร์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระ
คัมภีร์ สามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นำ
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
12) ร้อยละ 86 ของผู้เรียนชั้น ป.
1-ม.3 เข้าร่วมงานวันคริสต์มาส 
ได้รู้ประวัติการประสูติของพระ
เยซูเจ้าสามารถดำเนินชีวิตให้มี
คุณค่าตามแบบอย่างพระเยซู 
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14 โครงการสนาม

แพร่ธรรม 
1. ผู้เรียนได้ฟังข้อความจากพระ
คัมภีร์ที่หน้าแถว เป็นประจำทุก
วัน สามารถนำไปปฏิบัติความดี
ในชีวิตประจำวันได้และมีความ
พึงพอใจ 
2. ผู้เรียนได้เขียนจดหมายถึง 
แม่พระ เพ่ือขอพรในการนำทาง
ให้เป็นคนดีหรือในสิ่งที่วอนขอ
อย่างมีความหวัง 
3. ผู้เรียนได้ฟังเพลงศักดิ์สิทธิ์
เสียงตามสายเป็นประจำทุกวัน 
ได้ซึมซับบรรยากาศคาทอลิกของ
โรงเรียน 
4. ผู้เรียนได้ร่วมงานการแบ่งปัน 
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
โดยการออมเงิน เพ่ือผู้ยากไร้ใน
เทสกาลมหาพรต 
 
 
 
 
 
 

1.แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
2.แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
3.สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

13  พ.ค. 
63 – 28 
ก.พ. 64 

นาย
วิศรุต  
ปัญจลาภ
สกุล 

เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 
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3 โครงการประชุม
จัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 

1) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
การศึกษา2563 สำหรับใช้
ดำเนินงานการขับเคลื่อนนำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
การปฏิบัติ 
2) ร้อยละ 86 ของบุคลากรของ
โรงเรียนได้เข้าร่วมประชุม
วางแผนจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 
3) บุคลากรทุกกลุ่มงานมี
โครงการและงานถือปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เอกสาร ธศ.1-7 
- ข้อมูลจากแผนพัฒนา 
- ผลการดำเนินงานปีที่ 
  ผ่านมา 
 -ใบลงชื่อเข้าประชุม 
-คำสั่ง 
-แบบสอบถาม 

16  มี.ค. 
63 – 30 
พ.ค. 63 

นาง
ประภา
พรรณ   
ไชยวงศ ์

4 โครงการบริหาร
ปัจจัยความเสี่ยง 

1) มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
2) มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  
3) มปีฏิทินปฏิบัติงาน และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
4) มีข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
5) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ
การดำเนินงาน 
6) มีผลประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
7) มีรายงานประจำปี ( SAR ) 
8) มีข้อเสนอแนะนำไปใช้เพื่อ
การพัฒนา  
9) การจัดการศึกษาของโรงเรียน
เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
เป็นที่ยอมรับของชุมชน  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานการประชุม 

- คู่มือเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ที่โรงเรียนกำหนด 

- แบบรายงานผลการ
ประเมิน 

- รายงานประเมิน
ตนเอง 

- รายงานประจำปี 

- แบบสอบถาม 

16  พ.ค. 
63 – 20 
ก.พ. 64 

นาง
ประภา
พรรณ   
ไชยวงศ ์
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เป้าหมาย 

(ตาม 
แผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

4 โครงการส่งเสริม
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1) มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
2) มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
3) มีปฏิทินปฏิบัติงาน และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
4) มีข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
5) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ
การดำเนินงาน 
6) มีผลประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

7) มีรายงานประจำปี ( SAR ) 
8) มีข้อเสนอแนะนำไปใช้เพื่อ
การพัฒนา  

- รายงานการประชุม 

- คู่มือเกณฑ์และตัวชี้วัด
ความสำเร็จที่โรงเรียน
กำหนด 

- แบบรายงานผลการ
ประเมิน 

- รายงานประเมินตนเอง 

- รายงานประจำปี 
- แบบสอบถาม 

16  พ.ค. 
63 – 20 
ก.พ. 64 

นาง
ประภา
พรรณ   
ไชยวงศ ์
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4 โครงการประชุม
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
แผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 

1) ดำเนินการประชุมประเมินผล
การดำเนินงานแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 
2) ทบทวนตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน 
3) การบริหารจัดการ  การกำกับ  
ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานประจำปีมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และ 
เอ้ือต่อการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

- บันทึกการประชุม 
- ปฏิทินกำกับติดตาม
การดำเนินงาน 
- แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน ธ.ศ.3 
- แบบสรุปการ
ดำเนินงาน(ธศ.7) 
- แบบสอบถาม 

16  พ.ค. 
63 – 30 
เม.ย. 64 

นาง
ประภา
พรรณ   
ไชยวงศ ์

 
 
 
 
 

4.2  การประเมินระดับคุณภาพงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
ประเด็นการพิจารณา 

    การให้คะแนนและระดับคุณภาพโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา  จะต้องสามารถทำได้ถูกต้องเป็น
แนวทางเดียวกัน  สรุปภาพรวม ได้ดังนี้ 
 
1. การคำนวณคะแนนและระดับคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม ด้านปริมาณ โดยใช้สูตร 

ร้อยละด้านปริมาณ  =      จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  100 
  

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 

2. การคำนวณคะแนนและระดับคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม ด้านคุณภาพ (ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง)  

2.1 ระดับคุณภาพของแต่ละข้อ 
1)  นำผลรวมของจำนวนผู้ตอบ    ค่าระดับคุณภาพ 
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2)             ผลรวมแต่ละระดับคุณภาพ  

   จำนวนข้อของแบบสำรวจ/แบบสอบถาม 
 

2.2  สรุประดับคุณภาพ   
              ผลรวมระดับคุณภาพของแต่ละข้อ  

   จำนวนข้อของแบบสำรวจ/แบบสอบถาม 
  

2.3 ร้อยละคุณภาพ 
                    ระดับคุณภาพ   100 
                     5 (ค่าระดับคุณภาพ สูงสุด) 

 

3. การแปลผลคุณภาพการดำเนินงาน โครงการ/งาน และ ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ ทศนิยม 
ระดับ

คุณภาพ 

แปลผลคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน 

(ธศ.3) 

แปลผล 
ความพึงพอใจ 

(ธศ.4) 
90.00 ขึ้นไป 4.50 – 5.00 5 ยอดเยี่ยม มากที่สุด 
75.00-89.99 3.75 – 4.49 4 ดีเลิศ มาก 
60.00-74.99 3.00 – 3.74 3 ดี ปานกลาง 
50.00-59.99 2.50 – 2.99 2 ปานกลาง น้อย 
0.00 – 49.99 0.00 –2.49 1 ปรับปรุง น้อยที่สุด 

4. การประเมินระดับคุณภาพการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
2. มีการประชุมดำเนินการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ กำหนดวันเวลาชัดเจน 
3. มีการติดตามตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการสรุปผลการดำเนินงานว่าบรรลุ/ไม่บรรลุ ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ  
5. มีการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมและนำผลไปใช้อย่างชัดเจน 

 
ระดับคุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

5 มีการดำเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
4 มีการดำเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี  ข้อ ร่อยรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ 
3 มีการดำเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี 2 ข้อ ร่อยรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่

สามารถตรวจสอบได้ 
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2 มีการดำเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี 3 ข้อ ร่อยรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่
สามารถตรวจสอบได้ 

1 มีการดำเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ ทุกข้อรายการร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏที่ยังขาดความชัดเจน 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

 

การกำกับติดตาม 
1. ปรับปรุงเครื่องมือควบคุมกำกับการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผนงานให้ใช้ได้คล่องตัว  

ตรวจสอบการดำเนินการได้เป็นระยะ 
2. จัดทำเครื่องมือกำกับ  ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน  เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีของโรงเรียน 
3. กำกับติดตาม โดยใช้การประชุม   
4. การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแต่ละครั้ง ใช้แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

การตรวจสอบ และทบทวน 
1. ตรวจสอบคุณภาพภายใน   

1.1 บุคลากรทุกคนตรวจสอบ  รวบรวมข้อมูล การดำเนินงานและผลการดำเนินงานเพ่ือนำข้อมูลใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานโดยจัดทำเอกสารประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกขั้นตอน 

1.2 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  และเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

2. ตรวจสอบคุณภาพภายนอก   โดยคณะผู้ประเมินจาก  สมศ.   
 

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

4.3 แบบกำกับ  ติดตาม ประเมิน 

ธ.ศ. 1    แบบขออนุมัติโครงการ งาน  กิจกรรม   
ธ.ศ. 2    รายละเอียดโครงการ งาน  กิจกรรม   
ธ.ศ. 3    รายงานการดำเนินงาน โครงการ  งาน  กิจกรรม   
ธ.ศ. 4    สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและ  ความพึงพอใจ 
ธ.ศ. 5    สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ งาน กิจกรรม 
ธ.ศ. 6    แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ  งาน  กิจกรรม 
ธ.ศ. 7    ภาคผนวก    ภาพกิจกรรมและหลักฐานการดำเนินงาน 



346 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 

 
4.4 คำชี้แจงการใช้เอกสาร แบบกำกับ  ติดตาม ประเมิน 

1. แบบขออนุมัติโครงการ / กิจกรรม  ( ธ.ศ.1 ) 
ใช้เมื่อต้องการขออนุมัติทำโครงการ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี  หรือเร่งด่วน  พร้อมแนบรายละเอียดของ 

โครงการ ในการยื่นขออนุมัติ 
2. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม   ( ธ.ศ.2 ) 

เป็นรายละเอียดของ โครงการ กิจกรรม ในการยื่นขออนุมัติ 
3. รายงานแผนการดำเนินงาน  และแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม (ธ.ศ.3 ) 

ใช้สำหรับรายงานแผนการดำเนินงาน  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และวิธีการดำเนินงาน / โครงการ /
กิจกรรม   และใช้สำหรับรายงานสรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดงาน / โครงการ /กิจกรรม  พร้อมเอกสาร
หลักฐานการดำเนินงานทั้งหมด  ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  และผู้อำนวยการ 

4. สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม  (ธ.ศ.4) 
5. สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ  /กิจกรรม  (ธ.ศ.5) 

ใช้สำหรับรายงานรายละเอียดการใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม 
6. แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ  งาน  กิจกรรม (ธ.ศ.6) 

ใช้สำหรับขอเสนอซื้อ/ เบิกเงินงบประมาณโครงการ /งาน /กิจกรรม 
7. ภาพกิจกรรม (ธ.ศ.7) 

เป็นภาพถ่ายขณะทำกิจกรรมต่าง ๆของ โครงการ /กิจกรรม  นั้นๆ เพียง 3 – 4 ภาพ เห็นร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 
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       โรงเรียนธีรศาสตร์ 

       วันที่          เดือน               พ.ศ.     
 

เรื่อง ขออนุมัติการดำเนินโครงการ     
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ธ.ศ.2 โครงการ……………………………………………………………………….. 

ด้วยข้าพเจ้า........................................................................   
ผู้รับผิดชอบ   โครงการ………………………………… 
ลักษณะของโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่องจากโครงการ.................................. 
โดยได้ผ่านการพิจารณาหลักการไปแล้วนั้น  ขณะนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเริ่มดำเนินโครงการ 
วันที่...........เดือน........................ พ.ศ.  .................        ถึงวันที่...........เดือน..... ................... พ.ศ.  .................             
ตามเอกสารรายละเอียดประกอบมาด้วยแล้ว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนุมัติสั่งการต่อไป 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
  
      ลงชื่อ.......................................................... 
            (                                         ) 
      ตำแหน่ง..................................................... 
 
 

ธ.ศ.1 
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ชื่อโครงการ    ……………………………………………………………………… 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2556 - 2560 
เป้าหมายที่ ............   ………………………………………………………………………  
ยุทธศาสตร์ที่ ............   ……………………………………………………………………… 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ สังฆมณฑลราชบุรี พ.ศ.2559-2563  ด้านที่ ........ ตัวบ่งชี้ที่ .......  
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ค.ศ.2016-2020 ยุทธศาสตร์ ........ โครงการกิจกรรมที่ .......  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ……………………………………………………………………… 
หัวหน้าโครงการ    ……………………………………………………………………… 
ลักษณะโครงการ   ……………………………………………………………………… 
ระยะเวลาดำเนินการ   ……………………………………………………………………… 
สถานที ่    ……………………………………………………………………… 
  

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

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

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

……….. /………../ ……….. 

            ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ 
    อนุมัติ  ................................................... 
    ไม่อนุมัต…ิ………………………………………… 
                    
 ลงชื่อ  
             (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา)              

            ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
             ……… / ……………../ ………….. 
 

 
ธ.ศ.2 

ถ้าเป็นตัวลูก  
ชื่อโครงการ.............. งาน/กจิกรรม............... 
เช่น  โครงการรักษ์ภาษาไทย  งานวันสุนทรภู่ 
ไม่ใช้คำว่า  มาจากโครงการ .......... 

ใส่เฉพาะตัวเลข 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....………….…… 
  
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ …………………………………………………………………………………………………………………… 
ความมีเหตุผล  …………………………………………………………………………………………………………………… 
การมีภูมคิุ้มกันที่ดีในตัว …………………………………………………………………………………………………………………… 
เงื่อนไขคุณธรรม  …………………………………………………………………………………………………………………… 
เงื่อนไขความรู ้  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. วัตถุประสงค์    (สอดคล้องกับเป้าหมาย) 
 1)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. เป้าหมาย  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์) 
เป้าหมายด้านปริมาณ       

   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เป้าหมายด้านคุณภาพ  
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. การดำเนินงานและระยะเวลา    
 

กิจกรรม วิธีการดำเนินงาน 
(ระบุให้ชัดเจนทีละกิจกรรม  

แบบ PDCA) 

งบประมาณ 
(ตาม

แผนพัฒนา) 

ระยะเวลา 
(ตาม 
ปฏิทิน

นโยบาย) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

    
 
 
 

เงื่อนไขคุณธรรม  ให้เลือกคุณค่าพระวรสาร 21 ประการ 

อยู่ด้านหลังปฏิทินปฏิบัติงาน(ทุกคนได้รับแจกแล้ว) 
เลือกสัก 1 ข้อเป็นอย่างน้อย   นำมาใส่ เพิ่มเติมไว้   
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5. งบประมาณ 
 
 

6. ระดับความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
  (สอดคล้องตัวชี้วัดความสำเร็จด้าน
ปริมาณ  และการดำเนินกิจกรรม)  
  
ด้านคุณภาพ 
   (สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จด้าน
คุณภาพ และความพึงพอใจผลการจัด
กิจกรรม) 

-การสังเกต 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ 
 
 
-สำรวจ 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต/ผู้สังเกต
ได้แก่…………. 
- ตารางตรวจสอบ 
 
-แบบสำรวจ   
-แบบสอบถาม 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
                  ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ  

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ขอใหด้ทูี่ประเด็นการพิจารณาของมาตรฐานการประกนัคณุภาพ

และตอ้งนบัรอ้ยละความส าเรจ็ตามนัน้จากจ านวนนกัเรียน ตามระดบัชัน้  รอ้ยละของ
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   (.......................................................) 
                                    

หัวหน้า โครงการ 
 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
      (                                   )          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
   หัวหน้ากลุ่มงาน…………………………           ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
                 …………./……………/…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธ.ศ.3 
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รายงานสรุปประเมินผลการปฏิบัติ (โครงการ  กิจกรรม  งาน)…………………………………………… 
 
1. สรุปผลการดำเนินงาน   
 อธิบายการดำเนินงาน………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. สรุปผลตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย เชิงปริมาณ การดำเนินงาน และ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   

1. ................................................................................................ .....ร้อยละ...............  
2. ....................................................................................................ร้อยละ.... .......... 
3. ....................................................................................................ร้อยละ..............  

สรุปเฉลี่ยร้อยละ .......................   ระดับคุณภาพ .................      
 

3. สรุปผลความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการดำเนนิงาน  (จาก ธศ.4 ) 
1……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
2……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
3.……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
4……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
5……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
    สรุปเฉลี่ยร้อยละ.........................  ระดับคุณภาพ ..............................   
 

4. ตอบสนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จาก ธศ.4 เขียนระบุ)   
……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………      
    สรุปร้อยละ………        ระดับคุณภาพ...........  

5. ตอบสนองอัตลักษณ์ของโรงเรียน (จาก ธศ.4 เขียนระบุ)   
    ……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………… 
         สรุปร้อยละ..........       ระดับคุณภาพ...........  
6. การประเมิน  (ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 กำหนดไว้ร้อยละ 95 ) 
            บรรลุ         ผลการประเมิน  ร้อยละ ................... ระดับคุณภาพ ................ แปลผล ................. 
            ไม่บรรลุ      ผลการประเมิน  ร้อยละ .................... ระดับคุณภาพ ............... แปลผล .................   
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7. งบประมาณ    

ลำดับ
ที ่

รายการ 

งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ 

รัฐบาล/
หน่วยงาน
ภายนอก 

ผู้ปกครอง โรงเรียน 
งบประมาณ
สนับสนุน 

งบประมาณ
โรงเรียน 

1       

2       

3       

4       

รวม      

  
คงเหลือ/จ่ายเกิน  งบประมาณสนับสนุน.........................บาท  งบประมาณโรงเรียน.......................บาท 
 
8. ปัญหาและอุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. แนวทางในการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       
 
       ลงชื่อ  

         (………………………..……………….) 
               ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          ………….. / ………… /  ………… 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

     …....…../ …....…/ ….....… 

 

   ลงชื่อ .......................................................   
                        (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
                           .……. / …………./ ………. 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
โครงการ   กิจกรรม....................................... 

ระหว่างวันที่ ................................... 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดำเนินงานของกิจกรรม โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า    
5 ระดับ  ซึ่งมีความหมายดังนี้  
 5   หมายถึง   ดีเยี่ยม          4   หมายถึง    ดีมาก 
  3   หมายถึง   ดี        2  หมายถึง    พอใช้ 
  1   หมายถึง   ปรับปรุง 
ผู้ตอบแบบสอบถาม    นักเรียน          ครู           ผู้ปกครอง           ชมุชน/องค์กร/หน่วยงาน 
 

 
รายการประเมิน 

(สอดคล้องกับด้านคุณภาพ  การดำเนินงานกิจกรรม  
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ  ที่ปรากฏ 

ด้านความพึงพอใจ  ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน) 

ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

 
ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

คุณภาพ 
 

5 4 3 2 1 

        
        
        
        
        

ธ.ศ.4 

สรุปแบบสอบถาม   ใชต้วัเลขที่นบั
ไดจ้ากแบบสอบถามมาสรุปใส่  จะใส่
เป็นจ านวนนบั หรือ ค่าระดบัก็ได ้

เครื่องมือที่ใชส้อบถาม  เรยีกวา่ 

แบบสอบถาม ใช ้ ✓  ตามระดบัค่า 

ความพึงพอใจ 
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สรุป/เฉลี่ย  

       

                                            จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม  _______ คน 
 

 
 

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

 
รายละเอียดการใช้จ่าย 
รายรับ 

 
รายจ่าย 

 

รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน 
    
    
    
    

    
    

รวมเงิน  รวมเงิน  
 
หักแล้ว  คงเหลือ    จ่ายเกิน  จำนวน.....................บาท  (................................................................)  
 

 
 
                                               

ธ.ศ.5 
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ลงชื่อ      

               (                                      )   
                   ผู้รับผิดชอบโครงการ งาน กิจกรรม...... 
   

 
รับทราบ       รับทราบ 
ลงชื่อ                                                                ลงชื่อ 
              (                                      )                                (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                 หวัหน้ากลุ่มงาน......................                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
                    …………./…………../………                          …………./…………../……… 

 
      
 
 
 
 
 
        
                          

 
 
 

แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ  โรงเรียนธีรศาสตร ์
 

วันที่...............เดือน.................................................พ.ศ. 2560 
 

เรื่อง        ขอเสนอซื้อ/เบิกเงิน  (วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ของรางวัล)................................................................ 
เรียน       ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

 ด้วยข้าพเจ้า  นาย/นางสาว/นาง..................................................นามสกุล...............................................  
ขอเสนอซื้อเพ่ือสนับสนุนการจัด โครงการ...................................................................................................... ...... 
งาน..............................................................................กิจกรรม.............................................................................. 
เพ่ือใช้งานในวันที่.......................................................................................................... .............................................
ดังรายการต่อไปนี้ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคา หมายเหตุ 

     

ธ.ศ.6 

ธ.ศ.6 ให้ใช้แบบฟอร์มที่ห้องธุรการ 

เขียนด้วยลายมือ เสนอเบิกผ่านครู
อารยาก่อนนำเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 

ใช้สำหรับปฏิบัติงานเท่านั้น  
ไม่ต้องใส่ในเล่มโครงการไม่ใช้การพิมพ์ 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.........................................บาท    (................................................................................... .......) 
 

  ได้รับของจัดซื้อแล้ว            รับทราบดำเนินการ        อนุมัตจิัดซื้อ    ไมอ่นุมัติ 
 

 ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ.....................................  ลงชื่อ............................................... 
      (.......................................................)        (นางอารยา   มนิราช)         (บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา) 
        เจ้าของโครงการ/งาน/กิจกรรม                การเงิน/บัญชี                ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์     
      
ขอเบิกเงินโครงการ............................................................................................................ ................................... 
   งาน/กิจกรรม................................................................................. ....................................................... 
             จำนวนเงิน.........................................บาท    (............................................................................. .......) 
 
 ได้รับเงินแล้ว            จ่ายเงินแล้ว                   อนุมัตจิ่าย  

 
 ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ.....................................  ลงชื่อ................................................ 
      (.......................................................)        (นางอารยา   มนิราช)         (บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา) 
        เจ้าของโครงการ/งาน/กิจกรรม                การเงิน/บัญชี                ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ................. 

กลุ่มงาน........... 

1. โครงการ............... 

1) ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ    .......................   

2) จุดเด่น  ( หากมีหลายงานต้องระบุทีละงาน ให้ครบทุกงาน จึงทำหัวข้อต่อไป  และระบุทีละงานเช่นกัน) 
2.1) ............................................................................................................................. ....................................................................................................................... ......... 
2.2) ............................................................................................................................... ............................................................................................................................. . 

3) ปัญหา อุปสรรค 
3.1) ............................................................................................................................. ......................................................................................................................... ....... 
3.2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) แนวทางในการพัฒนา 

เป้า 

หมายที ่

กลยุทธ์

ที ่

วันเดือนป ี

ที่ดำเนินการ 
โครงการ /งาน ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 

    
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 

แปลผล รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน  

              

              

สะท้อนอัตลักษณ์   (......) แบ่งปัน    (....) ระเบียบวินัย   (....) จิตอาสา           

ธ.ศ.7 
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4.1)  ....................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......... 

4.2)  ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .... 
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ภาคผนวก 
 

1)  คำสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ที่  32/2563   ลงวันที่   6  มีนาคม  2563                                     
                    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย  
                    ประจำปีการศึกษา 2563 
                2)  คำสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ที่    33 /2563  ลงวันที่ 6  มีนาคม  2563                                     
                    เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานบริหาร ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทำ 
                    แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา 2563 
                3)  คำสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ที่  34/2563  ลงวันที่  6  มีนาคม  2563                                     
                    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  

ประจำปีการศึกษา 2563  
                4)  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของ 
                    คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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คำสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ 

ที่   32  / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย  ประจำปีการศึกษา 2563 

-------------------------------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

และ กฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ. 2561  กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา และ กำหนดค่าเป้าหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภท

การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผนที่กำหนด ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา  ของโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2563  

เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเรียบร้อยมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนธีร

ศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา       แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ    ประธาน 
2. นางสาวดวงพร    พุฒจิระ           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับปฐมวัย    รองประธาน  
3. นางจุไรพร        สวัสดิ์รักษ์กุล    หัวหนา้กลุ่มงานบริหารบุคคล          กรรมการ 
4. นางสาวจีรนุช      ทาคำ       หวัหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล       กรรมการ 
5. นางผ่องพรรณ     สู้เสงี่ยม           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                กรรมการ 
6. นางสมใจ           รัตนพรชัย       หวัหน้างานอาคารสถานที่            กรรมการ 
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7. นางสาวชุติมา      สุถาพร       หวัหน้างานสัมพันธ์ชุมชน        กรรมการ 
8. นางสาวสุอังคณา  ทรัพย์เย็น        หวัหน้างานธุรการ                 กรรมการ 
9. นางอนงค์           บุญม ี       หวัหน้ากลุ่มชั้น อนุบาล 1   กรรมการ 
10. นางสาวปรีชญา    พงศ์จิรพันธ์      หัวหน้ากลุ่มชั้น อนุบาล 2   กรรมการ 
11. นางกญัญา          ฉายาบรรณ      หัวหน้ากลุ่มชั้น อนุบาล 3   กรรมการ 
12. นางสาวศยามล   ว่องแก้ว        หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

13. นางสาวสุธีรา      เตี้ยมเครือ        หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับข้ันพ้ืนฐาน    รองประธาน  
14. นางสาวกุสุมนิภา พิทักษ์สินธุ์       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ         กรรมการ 
15. นางรังสิมา         บุญสม       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล       กรรมการ 
16. นางจรูญลักษณ์   สุวคันธกุล         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                        กรรมการ 
17. นางสาวสุมาส     ทรัพย์เย็น       หวัหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล                 กรรมการ 
18. นายวรา            ขันธ์เครือ       หวัหน้างานกิจการนักเรียน           กรรมการ 
19. นายเพยาว์         จิตเจริญทวโีชค  หัวหน้างานอาคารสถานที ่        กรรมการ 
20. นายบุญลาภ       กลิ่นอุบล       หวัหน้างานสัมพันธ์ชุมชน        กรรมการ 
21. นางวิไลรัตน์       จิตเจริญทวโีชค   หัวหน้างานธุรการ                      กรรมการ 
22. นางศิริพร          สนามภู่            หัวหน้างานทะเบียนวัดผล                กรรมการ 
23. นายวิษณุ          เปรมนิ่ม       หวัหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ         กรรมการ 
24. นางสาวพิทยาภรณ์   เห็นวิสุทธิ์     รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับมัธยม     กรรมการ  
25. นางพรรษา        ขันธ์เครือ       รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับประถม   กรรมการ   
26. นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์  หัวหน้างานประกันคุณภาพและความเสี่ยง  กรรมการและเลขานุการ 

         ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

27. นางสาวพัฒนจิตต์   สุขไพบูลย์               กรรมการและที่ปรึกษา 
 

มีบทบาทหน้าที่ 

เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ทำหน้าที่ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษา

และกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ   เพื่อนำไปใช้

บูรณาการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ระหว่างปีให้มีคุณภาพ ส่งผลถึงการตรวจประเมินคุณภาพ
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ภายใน  การจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จัดทำและส่งรายงานผลการประเมินตนเอง

(SAR)ให้ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ  วันที่  6  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2563 

 

               

       ลงชื่อ   

                                                                  ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 

                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
 

คำสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ 

ที่    33  /2563 

เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานบริหาร ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทำแผนปฏิบัติงาน   

        ประจำปี   ปีการศึกษา 2563 

********************** 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2561-2565  โครงสร้างการบริหารและ

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรครอบครัวธีรศาสตร์ทุกกลุ่มงาน      ยึดหลักการบริหารแบบกระจายอำนาจ เชิงระบบ PDCA  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสูงสุด      จึงขอแต่งตั้งหน้าที่และมอบหมาย

ความรับผิดชอบ  การปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารบุคคล  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานจิตตาภิบาล และงานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง   สำหรับการ

ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563  ดังต่อไปนี้   

1) กลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบ่งเป็น  2 ระดับ  
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 1 นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ระดับประถม 
 2 นางพรรษา ขันธ์เครือ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับประถม 
 3 นางจิราภร พงศ์ลักษมาณา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 4 นางสาวปัทมา คล้ำเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 5 นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6 นางสุจิวรรณ ชื่นหุ่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 7 นายธนิต สุวรรณลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
 8 นางสาวอลิสา กุดาศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 9 นางดุษณีย์ ประทุมศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 10 นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 11 นางปทิตตา พงษ์ศิริ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  

ระดับมัธยม 
 12 นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับมัธยม 
 13 นางกังสดาล เกียรติศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 14 นางวรรณวลี อารมย์สุขโข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 15 นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 16 นางประไพ แก้วจีน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 17 นายสมชาย ล่าทา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
 18 นายพรพจน์ ภูส ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 19 นายศักดิ์ชัย สว่างงาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 20 นางสาวโชคสกุล ปานดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 21 นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 22 นางสุรีรัตน์ จีนเอีย บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 
  
2) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 1 นางสาวกุสุมนิภา พิทักษ์สินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
  
3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 1 นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  แบ่งเป็น 6 งาน ดังนี้ 

3.1) งานอาคารสถานที่ 
 1 นายเพยาว์ จิตเจริญทวีโชค หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 2 นายสุวัฒน์ วงษ์พานิช รองหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
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 3 นางนฤมล บุญนาค  
 4 นางเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์  
 5 นางศรีไพร หนูเกตุ  
 6 นางสาวพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร  
 7 นางนัยนา วงศ์ยศสิริโสภา  
 8 นางสาวอารีย์ เกตุก้อนแก้ว  
 9 นางจุฑาวรรณ เพ่ิมสาย  
 10 นายมานิตย์ สมลา  
     

3.2) งานสัมพันธ์ชุมชน 
 1 นายบุญลาภ กลิ่นอุบล หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 
 2 นางอัญชลี ยังดี รองหัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 
 3 นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ  
 4 นางพรรณทิพย์ ยิ้มประเสริฐ  
 5 นางสาวประณิธาน พูนเพ่งวิทย์  
 6 นางสาวศุภรัตน์ นวนคำ  
 7 MR.ARNULFO JR BARDE BERNAL.  
 8 MRS. DINA  ROA SALOMON  
 9 นายพัฒนา ธูปหอม  
 10 นางนัชชา ฉันทตระกูลชัย  
 11 นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์  
 12 นางสาวรุจิรดา ทัศนานนท์  
 13 นายอาทิตย์ สมลา  

  
3.3) งานกิจการนักเรียน 

 1 นายวรา ขันธ์เครือ หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 2 นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร รองหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 3 นางธิชญา จิตต์เจริญ  
 4 นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล  
 5 นางทิพย์วรรณ สายบัวทอง  
 6 นางสาววนิดา จันทร์งาม  
 7 นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล  
 8 นายประวิทย์ นพรัตน์  
 9 นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน  
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 10 นางสาวกฤติกา โสงขุนทด  
 11 นางสาวปรารถนา มะลิทอง  
 12 นางสาวอารีรัตน์ แย้มชื่น  
 13 

14 
นางสาวพรทิพย์ 
นางสาวจรรยาภรณ์ 

ประทาน 
หนูสิงห์ 

 

     
3.4) งานธุรการ 

 1 นางวิไลรัตน์               จิตเจริญทวีโชค หัวหน้างานธุรการ 
 2 นายพีระพงษ์ สนามภู่ รองหัวหน้างานธุรการ 
 3 นางสุรีพร อินทรธนี  
 4 นายอำนาจ ทองทา  

3.5) งานทะเบียนวัดผล 
 1 นางศิริพร สนามภู่ หัวหน้างานทะเบียนวัดผล /ตำแหน่งนายทะเบียน 
 2 นางศรัณรัตน์ วันเพ็ญ รองหัวหน้างานทะเบียนวัดผล 

3.6) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 1 นายวิษณุ เปรมนิ่ม หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 2 นางสาวทัศนีย์ ทัศโนทัย รองหัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
4) กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 1 นางรังสิมา บุญสม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
 2 นางอารยา มนิราช รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
 3 นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กุล  
 4 นางสาวลัดดา ยางม่วง  
5) กลุ่มงานจิตตาภิบาล 
 1 นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล 
 2 นายวิศรุต ปัญจลาภสกุล รองหัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล 
 3 นางสาวนิรัตนดา ตันตระกูล  
 4 

5 
นายพงศ์พันธ์ 
นางสาวพนิดา 

เอกพันธ์ชัยเดช 
กิจเจริญ 

 

     
6) งานประกันคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยง 
 1. นางประภาพรรณ ไชยวงศ ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง 

ที่ปรึกษางานวิชาการ งานผลสัมฤทธิ์ ติดตามด้านการอ่าน 
งานระบบประกันคุณภาพภายใน และบริหารความเสี่ยง 
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มีหน้าที่   

1.  ศึกษาคู่มือครู  แผนพัฒนาโรงเรียน   แผนปฏิบัติงานประจำปี  ให้ละเอียดรอบคอบ  การปฏิบัติงาน

จะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด  

2.  ปฏิบัติหน้าที่การดำเนินงาน  กิจกรรมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  อย่างเต็มความสามารถ   ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจในการทำงานให้สำเร็จ 

3.  ทุกงาน /กิจกรรม ต้องรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จภารกิจแต่ละกิจกรรม ให้มีการประชุมกำกับ

ติดตามงานร่วมกันเป็นระยะ  เพ่ือเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

 

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 สั่ง   ณ  วันที่  6  มีนาคม   2563 

 

 

                     ลงชื่อ   

                                                                  ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 

                                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
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คำสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ 

ที่   34  / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 

--------------------------------------------  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

และ กฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ. 2561  กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด ให้มีการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่

กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ของ

โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2563  เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียน

ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนธีรศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 

 

        ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา       แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ    ประธาน 
2. นางสาวดวงพร    พุฒจิระ           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับปฐมวัย    รองประธาน 2   
3. นางจุไรพร        สวัสดิ์รักษ์กุล    หัวหนา้กลุ่มงานบริหารบุคคล          กรรมการ 
4. นางสาวจีรนุช      ทาคำ       หวัหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล       กรรมการ 
5. นางผ่องพรรณ     สู้เสงี่ยม           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                กรรมการ 
6. นางสมใจ           รัตนพรชัย       หวัหน้างานอาคารสถานที่            กรรมการ 
7. นางสาวชุติมา      สุถาพร       หวัหน้างานสัมพันธ์ชุมชน        กรรมการ 
8. นางสาวสุอังคณา  ทรัพย์เย็น        หวัหน้างานธุรการ                 กรรมการ 
9. นางอนงค์           บุญม ี       หวัหน้ากลุ่มชั้น อนุบาล 1   กรรมการ 
10. นางสาวปรีชญา    พงศ์จิรพันธ์      หัวหน้ากลุ่มชั้น อนุบาล 2   กรรมการ 
11. นางกัญญา          ฉายาบรรณ      หัวหน้ากลุ่มชั้น อนุบาล 3   กรรมการ 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

351 

 

12. นางสาวศยามล   ว่องแก้ว        หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

13. นางสาวสุธีรา      เตี้ยมเครือ        หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับข้ันพ้ืนฐาน    รองประธาน 1 
14. นางสาวกุสุมนิภา พิทักษ์สินธุ์       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ         กรรมการ 
15. นางรังสิมา         บุญสม       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล       กรรมการ 
16. นางจรูญลักษณ์   สุวคันธกุล         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                        กรรมการ 
17. นางสาวสุมาส     ทรัพย์เย็น       หวัหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล                 กรรมการ 
18. นายวรา            ขันธ์เครือ       หวัหน้างานกิจการนักเรียน           กรรมการ 
19. นายเพยาว์         จิตเจริญทวโีชค  หัวหน้างานอาคารสถานที ่        กรรมการ 
20. นายบุญลาภ       กลิ่นอุบล       หวัหน้างานสัมพันธ์ชุมชน        กรรมการ 
21. นางวิไลรัตน์       จิตเจริญทวโีชค   หัวหน้างานธุรการ                      กรรมการ 
22. นางศิริพร          สนามภู่            หัวหน้างานทะเบียนวัดผล                กรรมการ 
23. นายวิษณุ          เปรมนิ่ม        หวัหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ         กรรมการ 
24. นางสาวพิทยาภรณ์   เห็นวิสุทธิ์      รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับมัธยม     กรรมการ  
25. นางพรรษา        ขันธ์เครือ        รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับประถม   กรรมการ   
26. นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์  หัวหน้างานประกันคุณภาพและความเสี่ยง     กรรมการและ

เลขานุการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

          27. นางสาวพัฒนจิตต์   สุขไพบูลย์       กรรมการ 

มีบทบาทหน้าที่ 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการจัดทำคู่มือประเมินมาตรฐาน

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ประเมินผล ตรวจสอบ 

และทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี

คุณภาพ จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จัดทำและส่งรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ให้

ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ  วันที่  6  เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2563 
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       ลงชื่อ   

                                                                  ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 

                                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
 

 

 

 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 

ของคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนธีรศาสตร ์
******************************************************************* 

  
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนธีรศาสตร์  มีมติเห็นชอบแผนการปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563        
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2565)  ของโรงเรียน    ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน     ครั้งที ่
1/2561 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  และเพ่ือเป็นการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โรงเรียนได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครูและบุคลการทางการศึกษาของโรงเรียน    
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก 
 ขอขอบคุณคณะทำงาน  ขอให้นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน  เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563   ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้    
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ  
 

 
 
 

(บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
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(บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
 
 


